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Praktijkdiploma Loonadministratie
(PDL)

Module Loonheffingen 

Les 3

Programma

• Tabellen en heffingskortingen

• Eindheffing en afdrachtsverminderingen

• Lage-inkomensvoordeel en Loonkostenvoordeel

• Als zaken niet in orde zijn

• In bezwaar gaan
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Loonheffingtabellen H 9

• Naar kleur
• Naar periode
• Naar tijdvak
• Voor bijzondere beloningen
• Voor speciale groepen
• Voor eindheffing
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Kleur en periode H 9

• Witte tabel: tegenwoordige dienstbetrekking

• Groene tabel: vroeger dienstbetrekking

– Hierin geen arbeidskorting opgenomen

Tijdvaktabellen: (herleiden -> zie tabel 1)

• Dagtabel

• Weektabel

• 4-wekentabel

• Maandtabel

• Kwartaaltabel

– Let op in de maand van in- of uitdiensttreding! 4

Bijzondere beloningen (1) H 9

• Als er geen sprake is van tijdvakloon, maar:

– een eenmalige beloning of een beloning die 
slechts eenmaal per jaar wordt toegekend

– bij overwerkloon of een beloning over een
ander tijdvak

– bij niet-opgenomen vakantiedagen van een
uitzendkracht
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Bijzondere beloningen (2) H 9

• Uitgangspunt: jaarloon van het vorige
kalenderjaar (indien beschikbaar)

• Vast percentage

• Na machtiging Belastingdienst lager percentage

• Mogelijkheden bij maandloon en 
kwartaalprovisie

• Voorbeeld Salarisstrook RAET
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Speciale tabellen =>tabellen 3 en 4 H 9

• Artiesten en buitenlandse beroepssporters

• Aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en 
gelijkgestelden

• Werknemers met vakantiebonnen

• 52%-tarief voor anonieme werknemer:

– Geen loonheffingskorting
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Eindheffingstabellen > tabel 5 H 9

• Loonheffing voor rekening werkgever

– (gebruteerd) tabeltarief

– enkelvoudig tarief

– Afwijkende tarieven voor speciale doelgroepen
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Heffingskortingen H 9

• Korting op de af te dragen belasting, dus voordeel voor de 

belastingplichtige

• Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen:

– algemene heffingskorting

– arbeidskorting

– ouderenkorting

– alleenstaande-ouderenkorting

– jonggehandicaptenkorting

– levensloopverlofkorting

• De inkomstenbelasting kent nog meer heffingskortingen
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Eindheffing H 10 

• De inhoudingsplichtige neemt de loonheffing
voor zijn rekening

• Premies werknemersverzekeringen en Zvw-
bijdrage zijn niet verschuldigd

• Eindheffing komt dus niet voor op de loonstaat
en op de salarisstrook

• Eindheffing is opgenomen in het collectieve deel
van de loonaangifte
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Eindheffing => H 10

• Bij overschrijding vrije ruimte
• Publiekrechtelijke uitkering
• Tijdelijk knelpunt van ernstige aard
• Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto
• Naheffing
• Verstrekkingen aan zakelijke relaties

• Soms verplicht, soms toegestaan
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Tarieven eindheffing H 10

• WKR: 80% bij overschrijding vrije ruimte

• (Gebruteerd) tabeltarief (tot 108,1%)

• Enkelvoudig tarief (tot 51,95%)

• Vast percentage (45%, 75%)

• Vast bedrag (€ 300)
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Pseudo-eindheffing H 10

• 75% bij een excessieve
vertrekvergoeding
– hoger dan een jaarloon en tevens hoger

dan € 544.000 
– Niet via loonaangifte, maar met formulier

Aangifte loonheffingen pseudo-eindheffing

• 52% over een regeling voor vervroegde
uittreding
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Afdrachtverminderingen H 10

• Voordeel voor de inhoudingsplichtige
• Er zijn twee afdrachtverminderingen:

– Speur- en ontwikkelingswerk
– Zeevaart

• Aftrekpost in het collectieve deel van de loonaangifte
• Bij Zeevaart niet doorschuiven naar de volgende

loonaangifte
• Doelgroepen:

– Echte dienstbetrekking
– Sommige fictieve dienstbetrekkingen
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Loon voor afdrachtverminderingen H 10

• Speur- en ontwikkelingswerk
– Afdrachtvermindering berekend over 

gemiddeld uurloon voor de loonheffing min 
loon uit vroegere dienstbetrekking, ZW en 
betalingen tijdens ziekte

• Zeevaart
– Afdrachtvermindering berekend over loon 

voor de loonheffing min loon uit vroegere 
dienstbetrekking

15



6

Afdrachtvermindering S&O-werk H10

• Verklaring RVO NL

• Hoogte afdrachtvermindering:

– 32% S&O-loon tot € 350.000 (voor starter 40%)

– 14% S&O-loon boven € 350.000

• Correctie achteraf bij afwijkingen
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Afdrachtvermindering Zeevaart H10

• Verbeteren werkgelegenheid en positie
Nederlandse scheepvaart

• Hoogte afdrachtvermindering:

– 40% loon zeevarende uit Nederland of EU

– 10% loon andere zeevarende

• Geen samenloop met afdrachtvermindering S&O-
werk
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Voorbeeld

Een werkgever heeft voor de periode januari t/m juni een 
project aangemeld bij RVO voor in totaal 3.800 S&O-
uren. 
RVO heeft het gemiddelde S&O-uurloon over 2018 
berekend op € 59,66. In 2018 wordt uitgegaan van € 60 
(afgerond naar boven op hele euro’s) RVO vermeldt op 
de verklaring een bedrag van 3.800 uur x € 60 = €
228.000. De afdrachtvermindering wordt voor de 
maanden januari t/m juni: 
(€ 228.000 x 32% =) € 72.960
Per maand bedraagt de vermindering € 12.160 
(72.960 / 6)
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Vervolg
Per maand bedraagt de vermindering € 12.160 over de 
maanden januari t/m juni. 
De aangifte over januari bedraagt aan verschuldigde 
loonbelasting stel € 11.000. Dat betekent dat € 1.160 niet kan 
worden benut. Over de maanden februari t/m juni wordt de 
totale afdrachtvermindering over de aangevraagde periode 
herrekend:

€ 72.960 -/- € 11.000 = € 61.960

€ 61.960 / 5 = € 12.392
Deze gegevens zijn gebaseerd op de begrote S&O-uren. De 
werkelijk bestede uren aan S&O moeten binnen 3 maanden 
na afloop van het kalenderjaar aan RVO bekend worden 
gemaakt 19

Loonkostenvoordeel (H 10)

• Loonkostenvoordeel per 1-1-2018

• Beschikking nodig van Belastingdienst (toestemming vooraf i.p.v. 
controle achteraf)

• Optie in salarisprogrammatuur

• Doelgroepverklaring in bezit werkgever voor aanvang dienstverband

• LKV oudere werknemer (56 jaar of ouder, AOW-lft nog niet bereikt)

• Niet eerder in dienst 6 maanden voor aanvang dienstbetrekking

• Recht op uitkering (WW, WIA, Wajong, Bijstand of uitkering uit 
EU/EER)
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Loonkostenvoordeel (H 10)

• LKV arbeidsongeschikte werknemer

• Voorwaarden dezelfde als bij oudere werknemer

• Aanvullende voorwaarden

• Geen recht op WIA (< 35% a.o. 11 weken voor einde 
loonbetalingsperiode in dienst bij de WG; of

• Niet in staat passend of eigen werk te doen bij de vorige 
werkgever waarbij hij zich ziek had gemeld; of

• In dienst binnen 5 jaar na afloop van de 
loondoorbetalingsperiode bij (vorige) werkgever
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Loonkostenvoordeel (H 10)

• Doelgroep banenafspraak

• Voorwaarden dezelfde als bij oudere werknemer

• Aanvullende voorwaarden

• Recht op Wajong-uitkering, WsW-indicatie,  beschikking 
lage loonwaarde, scholingsbelemmerde. 

• Herplaatsing arbeidsongeschikte werknemer

• 1 jaar recht op LKV

• Recht op WIA-uitkering

• Recht op soortgelijke uitkering uit EU/EER
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Loonkostenvoordeel (H 10)

• Loonkostenvoordeel per groep

• Oudere werknemer                 € 3,05 per werknemer per verloond uur

• Arbeidsongeschikte werknemer € 3,05 per werknemer per verloond uur

• Doelgroep banenafspraak         € 1,01 per werknemer per verloond uur

• Maximum bedrag € 6.000,- c.q. € 2.000,- per jaar gedurende maximaal 3 
jaar

• Geen verzilveringsproblematiek

• 6 mnd wachttijd voor hernieuwde toekenning LKV bij ontslag werknemer 
na 3 jr

• Geen samenloop met LIV

• Procedure van aanvraag en betaling
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Lage inkomensvoordeel (LIV) (H 10)

• Tegemoetkoming werkgever voor werknemers met een inkomen tot 
125% ML

• Uurloon boven € 10,81 en  max. € 12,29  tegemoetkoming 
bedraagt € 0,51 per verloond uur

• Max. € 1.000,- per werknemer per jaar

• Uurloon vanaf € 9,82 en max. € 10,81 tegemoetkoming bedraagt 
€ 1,01 per verloond uur

• Max. € 2.000,- per werknemer per jaar
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Lage inkomensvoordeel (LIV) (H 10)

• Voorwaarden

• Werknemer 23 jaar of ouder (met ingang van 1-7-2017 22 jaar of ouder)

• Werknemer jonger dan AOW-leeftijd (lopende tijdvak wordt 
meegerekend)

• Minimaal 1.248 per jaar in dienst

• Betaling achteraf  voor het eerst in sept 2018 over het jaar 2017

• UWV handelt zelfstandig

• Uitbetaling via Belastingdienst

• Samenloop met loonkosten subsidie mogelijk
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• Tegemoetkoming werkgever voor werknemers met minimum 
jeugdloon

• 18 jaar: € 0,23 per verloond uurloon 

• Max € 478,40 per jaar

• 19 jaar: € 0,28 per verloond uurloon 

• Max € 582,40 per jaar

• 20 jaar: € 1,02 per verloond uurloon 

• Max € 2.121,60 per jaar

• 21 jaar: € 1,58 per verloond uurloon 

• Max € 3,286,40 per jaar

Jeugd- Lage inkomensvoordeel (H 10)
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• Voorwaarden

• Werknemer 18, 19, 20 of 21 per 31-12-2017 of per 31-12 van een 
volgend jaar

• Betaling achteraf  voor het eerst in sept 2019 over het jaar 2018

• UWV handelt zelfstandig

• Uitbetaling via Belastingdienst

• Samenloop met loonkostenvoordeel is mogelijk

Jeugd- Lage inkomensvoordeel (H 10)
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Correctieberichten H 11 

• Op eigen initiatief
• Opgelegd door de Belastingdienst

– Bij niet-nakoming: Naheffingsaanslag
– Hierin het te weinig afgedragen bedrag

• Mogelijk met boete
• Mogelijk met belastingrente: 

– vanaf 1 januari t/m datum dagtekening 
naheffingsaanslag + 14 dagen

– bij teruggaaf van 1 april t/m datum 
dagtekening teruggaafbeschikking + 14 dagen
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Boete H 11

• Soorten boete
– Aangifteverzuimboete (maximaal € 1.319)
– Betaalverzuimboete (maximaal € 5.278)
– Correctieverzuimboete

• Opzet of grove schuld
– Grove schuld: verhoging 25%
– Opzet: verhoging 50%
– Bij recidive: verdubbeling percentages
– Bij 100% boete speken we van fraude
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Aansprakelijkheid H 11

• Ketenaansprakelijkheid
– Voor in gebreke blijven onderaannemer
– Methoden om zich hiertegen in te dekken
– Daarnaast: Wet Aanpak Schijnconstructies regelt 

ketenaansprakelijkheid voor loon
• Inlenersaansprakelijkheid

– Voor in gebreke blijven uitzendende instan- tie, zoals 
uitzendbureau

– Methoden om zich hiertegen in te dekken
• Bestuurdersaansprakelijkheid

– Geen afdrachten door onbehoorlijk bestuur
– Voorkomen: Melding van betalingsonmacht
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Hoofdstuk 12

In bezwaar gaan
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Bezwaar indienen H 12

• Tegen ‘voor bezwaar vatbare beslissing’

• Ook tegen op loonaangifte betaald bedrag

• Werknemer tegen inhoudingen

• Indienen bij instantie die de beslissing heeft 
afgegeven

• Binnen 6 weken na dagtekening van de 
beschikking

• Eventueel eerst ‘pro forma’ bezwaar
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Bezwaarprocedure H 12

• Bij een niet-ontvankelijk bezwaar kan de 
Belastingdienst ambtshalve herzien

• Na ingediend bezwaar uitstel voor het bestreden 
bedrag

• Een hoorzitting, tenzij …
• Uitspraak kan zijn: Bezwaar is

– niet-ontvankelijk
– ongegrond
– gegrond
– gedeeltelijk gegrond
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Afhandeling bezwaar H 12

• Beslissing op bezwaar in principe binnen 6 weken
na de bezwaartermijn

• Eventueel met 4 weken verlengd

• Met instemming bezwaarmaker verdere
verlenging

• Indien beslissing te laat: dwangsom mogelijk
(maximaal € 1.260)

• Tegen beslissing is beroep mogelijk
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Uitspraak H 12

• Niet ontvankelijk

• Ongegrond

• Gegrond

• Gedeeltelijk gegrond

• Kostenvergoeding voor rechtsbijstand mogelijk 
indien tijdig aangevraagd
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Oefenen…
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