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PDL Loonheffingen

Fred Mens

1

Introductie

• De docent

• De opleiding en deze module

• Examenprogramma

• De lessen en de onderwerpen per les

• Huiswerk

2

Trainer

• Fred Mens:

– Eigenaar van ABC Mensenwerk

– Docent op vakgebieden Loonbelasting, 
Inkomstenbelasting, Loonbeslag, Arbeidsrecht en Sociale 
Verzekeringen

– Controleur Loonheffingen, Omzetbelasting, 
Vennootschapsbelasting en  Inkomstenbelasting

• E-mailadres: abcmensenwerk@hotmail.com

• Telefoon: 06-10091165
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mailto:info@abcmensenwerk.nl
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Hoofdstuk 1

Inleiding

4

Belastingdienst

• Taken van de drie onderdelen:

– Fiscaal (blauw) IB, Vpb, OB en LHn

– Douane (groen)

– Toeslagen (rood): huurtoeslag, zorgtoeslag, 

kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget
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Instanties Sociale Zekerheid

• UWV => werknemersverzekeringen (uitkeringen)

• SVB => volksverzekeringen (uitkeringen)

• Zorgverzekeraars => Zvw en Wlz

• Belastingdienst

• Gemeenten => sociale voorzieningen o.b.v. de Participatiewet 

(bijstand), IOAW de Wet Inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

en IOAZ de Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
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Toezicht

• Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid -> toezicht op SVB, 

gemeenten en UWV

• Nederlands Zorginstituut -> coördinatie (verbeteren van zorg) 

uitvoering Zvw en WLZ

• Nederlandse Zorgautoriteit -> Toezichthouder en regelgever 

uitvoering Zvw en WLZ
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De sociale zekerheid

• Volksverzekeringen:

AOW - Anw - AKW - WLZ

• Werknemersver zekeringen:

WW - ZW - WAO - WIA

• Voorzieningen:

Participatiewet - IOAW - IOAZ – Wet sociale 

werkvoorziening – Toeslagenwet

verder module arbeidsrecht en sociale zekerheid
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Loonheffingen = het totaal van

• loonbelasting

• premie volksverzekeringen

• premies werknemersverzekeringen

• inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

9
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Wet- en regelgeving

• Wetten (1e en 2e kamer)

• (Uitvoerings)besluiten (Ministerraad)

• (Uitvoerings)regelingen (Minister)

• Internationale verdragen

• Jurisprudentie
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Belangrijke begrippen

• Loonbelasting is voorheffing op de aanslag inkomstenbelasting

• Voorlopige aanslag IB
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Hoofdstuk 2

De salarisadministratie

Handboek loonheffingen

12
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Indiensttreding 

• 3 verplichtingen 

– Inleveren Gegevens voor de loonheffingen 

(loonbelastingverklaring)

– Vaststellen identiteit werknemer (en kopie identiteitsbewijs 

bewaren); rijbewijs is geen geldig bewijs

– Aanleggen individuele loonstaat (model loonstaat)
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Sancties bij in gebreke blijven

• Anoniementarief  toepassen: => handboek loonheffingen H 2.6

– Maximale loonbelasting en premie volksverzekeringen (52%)

– Geen loonheffingskorting, geen maximum premieloon en geen 

maximum bijdrageloon

• Met terugwerkende kracht 6 maanden loonaangifte en afdrachten 

(wettelijke fictie)
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Info aan werknemer

• Loonstrook bij eerste betaling

• Ook loonstrook telkens wanneer het loon wijzigt

• Jaarlijks een jaaropgaaf

• Stroken en jaaropgaaf zijn vormvrij

15
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De loonaangifte Handboek loonheffingen H11

• 3 manieren van aangifte doen

-aangifteprogramma vd Belastingdienst

-speciale aangiftesoftware

-accountant of salarisbureau

• Aangifte bestaat uit 3 onderdelen: identificerende gegevens, 

werknemersgegevens en collectieve gegevens

• Loontijdvak meestal gelijk aan tijdvaktabellen. 

Let op bij in- en uitdiensttreding! => zie 7.3.4

• Aangiftetijdvak 1 maand of 4 weken, bij uitzondering 0,5 jaar of 1 jaar
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Bijzonderheden loonaangifte

• Hoofdregel loon-in-methode: inhouden en afdragen op 

genietingstijdstip

• (Overgangsregeling) loon-over-methode bij bijvoorbeeld CAO-

verhogingen met terugwerkende kracht. Nabetalingen worden dan 

als correctie verwerkt

• Handboek loonheffingen 11.2.3

-Nihilaangifte

-Nulaangifte

• Loontijdvak parttimers (gewoon het loontijdvak) en fulltimers 

(eventuele herleiding van loon indien minder dan gebruikelijk wordt 

gewerkt)
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Correctieberichten

• Bij een loonaangifte: 

– Als een fout uit een vorige periode moet worden verbeterd

• Los correctiebericht:

– Als de aangifteplicht beëindigd is

– Bij (half)jaaraangifte

– Als de correctie betrekking heeft op een vorig jaar (en de 

termijn verstreken is)

Zie schema handboek loonheffingen 12.6

18
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Bewaarplicht 

• Algemene bewaarplicht:

De volledig administratie moet (tenminste) 7 jaar worden bewaard

• Loonbelasting:

Onderstaande stukken moeten worden bewaard t/m 5 jaar na 

uitdiensttreding:

– Kopie identiteitsbewijs

– Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

– Bijlage studenten- en scholierenregeling

19

Hoofdstuk 3

De loonheffingen

20

De loonheffingen zijn

• Loonbelasting

• Premie volksverzekeringen

• Premies werknemersverzekeringen

• Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

• De eerste 2 noemen we: loonheffing, deze wordt 

ingehouden op het loon

• De laatste 2 zijn werkgeversheffingen (maar Zvw is voor 

rekening werknemer bij: 

1. opting in  

2. dga

3. pensioenuitkering

21
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Wet uniformering loonbegrip 

• De 4 grondslagen zijn gelijk (het uniform loonbegrip). 

Uitzonderingen:

– Loon uit vroegere dienstbetrekking => geen loon voor de 

werknemersverzekeringen

– Eindheffingsloon => alleen loonbelasting (vrije ruimte)

• 2 berekeningsmethoden:

– Via tabellen (LB en premie volksverzeker.)

– Via de VCR-methode (Zvw en premie 

werknemersverzekeringen) => Opdracht VCR methode maken

22
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Premies Werkloosheidswet Hfd 5 handboek loonheffingen

• Voor rekening inhoudingsplichtige:

1. WW-Awf

2. WW-sectorfonds (gedifferentieerd)

3. Basispremie WAO-WIA (inclusief bijdrage voor 
kinderopvang)

4. Gedifferentieerde premie Whk, bestaande uit:

• premiedeel WGA

• premiedeel ZW-flex

• Werkgever mág (maximaal) 50% van het premiedeel WGA inhouden op 
het netto-loon

• Zie tabel 9 en verder handboek loonheffingen
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LKV en LIV Hfd 26 handboek loonheffingen

• Sectoren 1, 3, 33, 54 en 56

• Voorwaarden paragraaf 5.3

– Onbepaalde tijd of contract ten minste 1 jr

– Aantal uren per jaar werkzaam

• Lagere premie scholieren en studenten:

– Maximaal 8 wkn

– Buitenlandse scholier EU of EER

– Leer-werkovereenkomst

24

Stick/20 Presentaties/Bijlagen/1.0 VCR.xlsx
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De grondslagen zijn:

1. Loon voor de werknemersverzekeringen

2. Loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

3. Loon voor de loonheffing

• Berekening kan aan de hand van de loonstaat 

(www.belastingdienst.nl)
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Loon werknemersverzekeringen HB loonheffingen H9 

• Van het totaalloon (kolom 3, 4 en 5 loonstaat) wordt 

afgetrokken:

– Ingehouden werknemersdeel pensioen- premie

– Inleg in de levensloopregeling

• Deze bedragen komen in kolom 7

• Dan kan kolom 8 worden berekend, de grondslag 

werknemersverzekeringen
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Loon voor de Zvw en voor de loonheffing

• Kolom 12: grondslag voor de inkomens- afhankelijke bijdrage Zvw

– (Premies werknemersverzekeringen en Zvw-bijdrage berekenen

via VCR-methode)

• Kolom 14: grondslag voor de loonbelasting en de premie 

volksverzekeringen, ook wel tabelloon, belastbaar loon, fiscaal loon 

genoemd
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Bijlagen/1.1 Model_loonstaat_lh9991z61pl.pdf
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Nettoloon

• Kolom 15: in te houden loonheffing (opgezocht in de witte of 

groene tabel)

• Kolom 16: inhouding Zvw-bijdrage (alleen bij opting in, dga

en pensioen-uitkering)

• Kolom 17: uit te betalen loon

• Voorbeeld opzetten loonstaat***
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De VCR-methode: werknemersverzekeringspremies

• Uitgangspunt is kolom 8: loon voor de werknemersverzekeringen

• Bereken het premieloon tot en met het tijdvak en verminder dat met 

het premieloon tot en met het vorige tijdvak

• Over dit verschil moeten de premies worden becijferd, rekening

houdend met maximumpremieloon

• Let op 

-AOW gerechtigde wn-er (is per 2016 verzekerd voor ZW)

-bereiken AOW leeftijd
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De VCR-methode: Zvw

• Uitgangspunt is kolom 12

• Ook hier wordt de VCR-methode gehanteerd, rekening
houdend met het maximumbijdrage-loon Zvw

• De percentages zijn in 2019:

– 6,95%, 5,70% of 0,00%

• Voor werknemers onder 18 jaar moet ook de Zvw-bijdrage
worden afgedragen!

• Sommige personen zijn niet verzekerd voor de Zvw

30
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Inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw

• – Meestal werkgeversheffing Zvw

• – Soms werknemersbijdrage Zvw:

– opting in

– dga

– pensioenuitkering

• Let op: Ook Zvw-bijdrage voor werknemers onder de 18 jaar!
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Gemoedsbezwaren

• Ontheffing verzekeringsplicht vragen bij de SVB

• Werkgever kan gemoedsbezwaard zijn, werknemer of beiden

• Meestal premievervangende loonbelasting afdragen
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Berekening loonheffing

• Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies

volksverzekeringen

• De grondslag is kolom 14 van de loonstaat

• Het bedrag aan loonheffing wordt gevonden in de tabel

• Er zijn witte en groene tabellen

• Ook kennen we de tabel voor bijzondere beloningen

33
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Hoofdstuk 4

Werkgever en werknemer

34

Soorten dienstbetrekkingen handboek loonheffingen H 1 

en H 16

• Tegenwoordige dienstbetrekking

• Echte dienstbetrekking

» Privaatrechtelijk

» Publiekrechtelijk

• Fictieve dienstbetrekking

» Voor alle heffingen

» Geen werknemersverzekeringen

• Vroegere dienstbetrekking (oneigenlijke dienstbetrekking)

• Pseudo-werknemer (opting in)
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Privaatrechtelijke dienstbetrekking

• Gezag

• Loon

• Persoonlijke arbeid

• Gedurende zekere tijd

– > alle loonheffingen verschuldigd

– Art. 7:610 BW 

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de 

ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de 

andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende 
zekere tijd arbeid te verrichten. 

36
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Publiekrechtelijke dienstbetrekking

• Aanstelling bij een overheidswerkgever

• Minder verschillen dan vroeger

– > sommige heffingen hebben een andere benaming

37

Vroegere dienstbetrekking 

• Bijvoorbeeld:

– Pensioenen

– Uitkeringen

• Vrijwel nooit verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen

• Wel de andere 3 loonheffingen afdragen

38

Geen dienstbetrekking

• Als er geen sprake is van een gezagsverhouding

• Vaak ook geen plicht tot persoonlijke arbeid

• Bijvoorbeeld:

– Zelfstandig ondernemer

– Directeur grootaandeelhouder valt wel onder loonheffing en Zvw, 

maar niet voor de werknemersverzekeringen

39
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Modelovereenkomst H 1.1.6

• Opvolger van de vroegere VAR

• Is overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

• Hierbij wordt de dienstbetrekking (gezag) uitgesloten

• Doel is: duidelijkheid over (geen) afdrachtplicht loonheffingen

• Wetgeving wordt nog gewijzigd
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De pseudo-werknemer Handboek loonheffingen H 16

• Er is geen echte en ook geen fictieve dienstbetrekking

• Opdrachtgever en opdrachtgever kiezen samen voor 

‘Opting-in’

• Geen werknemersverzekeringen

• Zvw netto inhouden en afdragen

• Bruto-Netto berekening deel 1

• Witte maandtabel

41

PDL Loonheffingen

Les 2

42
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Programma

• Bijzondere arbeidsrelaties

• Wat behoort tot het loon?

• Werkkostenregeling

• Vergoedingen en verstrekkingen

43

Hoofdstuk 5

Bijzondere arbeidsrelaties 

44

Wanneer fictief dienstverband 

• Eerst toetsen of er sprake is van:

– Een echte dienstbetrekking

– Zelfstandig ondernemerschap

– Freelance werkzaamheden

• Daarna pas bezien of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking

45
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Directeuren 

• Indien geen loon: geen echte dienstbetrekking

• Indien wel 5% of meer aandelen: fictieve dienstbetrekking 

(directeur- aanmerkelijk belanghouder)

• Dga: geen werknemersverzekeringen

• Loonheffing en Zvw (lage bijdrage) afdragen over een gebruikelijk 

loon van € 45.000
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Echte, fictieve of geen dienstbetrekking?

Beoordelen op dienstbetrekking en 

werknemersverzekeringen

Maartje Muller is directeur van Dreamline Travel Agency bv. De aandelen 

van Dreamline Travel Agency bv zijn in handen van 

luchtvaartmaatschappij Speedy nv. Volgens haar arbeidsovereenkomst 

heeft Maartje recht op een basissalaris van € 10.000,-- per maand. 

Jaarlijks wordt aan haar een tantième verstrekt, indien Dreamline Travel 

Agency bv voldoet aan haar omzettarget. 
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Aannemers van werk

• Het tot stand brengen van een bepaald werk van stoffelijke aard voor 

een bepaalde prijs

• Geen fictief dienstverband indien:

– hij zelfstandig ondernemer is

– het werk in de privésfeer wordt uitgevoerd

– hij het werk door anderen laat uitvoeren

48
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André Voets werkt als timmerman bij Langlat bv. In het weekeinde verricht hij allerlei 

soorten timmerklusjes bij particulieren.  
1. Bestaat er binnen de wettelijke regeling(en) een mogelijkheid om een dienstbetrekking te stellen 
tussen André en de particulieren? Motiveer uw antwoord. 

 
Op zaterdagen in januari maakt hij met door Piet Wiltrop ter beschikking gesteld 
materiaal op zijn zolder een slaapkamer. 

2. Moet Piet over de aan André betaalde vergoeding loonbelasting en premies volksverzekeringen 
inhouden? 
3. Is André voor dit werk verzekerd voor de werknemersverzekeringen? 
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Agenten en subagenten

• Fictief dienstverband als:

– hij voor één opdrachtgever werkt

– hij de klanten thuis pleegt te bezoeken

– het bemiddelen geen bijkomstig werk is

– hij door niet meer dan twee hulpen wordt bijgestaan
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Bestuurders / Commissarissen

• Bestuurder van coöperatie met werknemerszelfbestuur: fictieve 

dienstbetrekking voor alle loonheffingen

• Indien slechts 2 deelnemers: geen verzekeringsplicht wn-

verzekeringen

• Commissarissen: fictieve dienstbetrekking voor loonheffing en Zvw, 

geen werknemersverzekeringen

• Commissarissen: ingaande 1 mei 2016 keuze: => fictieve 

dienstbetrekking of geen fictieve dienstbetrekking, per 01-01-2017 => 

geen fictieve dienstbetrekking

51
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Echte, fictieve of geen dienstbetrekking?

Beoordelen op dienstbetrekking en  

werknemersverzekeringen

Verdegro bv in Oldenzaal heeft een commissaris, de heer Dikker. Dikker 

woont in Almelo en ontvangt op 6 januari een bedrag van 

€ 20.000,-- voor de werkzaamheden ten behoeve van Verdegro bv. Deze 

werkzaamheden worden vrijwel geheel in Almelo uitgevoerd. 
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Gelijkgestelden

• Indien geen echte/fictieve dienstbetrekking

• Persoonlijke arbeid tegen loon

• Bruto-inkomen per week ten minste 2/5 van het minimumloon

• Doorgaans op ten minste 2 dagen per week werken

• Onbepaalde tijd of ten minste 1 maand

• Bijzondere inhoudingsregels

• Vb hovenier
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Leerlingen en stagiairs

• Echte dienstbetrekking: alle loonheffingen

• Geen arbeidsovereenkomst, wel loon in geld: fictieve 

dienstbetrekking voor loonheffing en Zvw, geen 

werknemersverzekeringen

• Geen loon in geld: geen echte of fictieve dienstbetrekking, wel 

voor ZW en Wajong verzekerd (premievrij)
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Meewerkende kinderen

• Indien geen echte dienstbetrekking en ook geen zelfstandig 

ondernemer:

• Indien 15 jaar of ouder:

– fictieve dienstbetrekking voor LH en Zvw

– niet verzekerd voor wn-verzekeringen

– vereenvoudigde loonadministratie en loonaangifte één keer 

p.j. (voor 1 febr.)

55

Personeel aan huis

• Drie situaties:

– Dienstverlening aan huis: -> maximaal op 3 dagen per 

week bij dezelfde natuurlijke persoon: geen loonheffingen

– Personeel aan huis: -> meer dan 3 dagen per week bij 

dezelfde natuurlijke persoon: loonaangifte 1 keer per jaar 

(alle heffingen)

– Vrijstelling voor buitenlandse au pairs: meestal niet van 

toepassing, omdat op meer dan 3 dagen per week wordt 

gewerkt
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Echte, fictieve of geen dienstbetrekking?

Beoordelen op dienstbetrekking en 

werknemersverzekeringen

Harco Dingemanse werkt als interieurverzorger bij Herstalco bv. Hij houdt één 

avond per week de kantoren schoon, staat onder gezag van de bedrijfsleider, 

moet zijn werk zelf verrichten en ontvangt voor zijn werkzaamheden een 

salaris van € 225,-- per maand. 
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Echte, fictieve of geen dienstbetrekking?

Beoordelen op dienstbetrekking en 

werknemersverzekeringen

Yvonne Franken werkt als huishoudelijke hulp bij mevrouw Maxima de 

Grote. Haar vaste werkdagen en –uren zijn op maandagochtend 3 uur, op 

donderdagochtend 4 uur en op vrijdagmiddag 2 uur. Zij ontvangt daarvoor 

uit handen van Maxima een bedrag van € 100,-- per week. Maxima geeft 

haar gedetailleerde aanwijzingen over het werk dat Yvonne persoonlijk 

moet uitvoeren 
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Studenten - Uitzendkrachten

• Studenten: Vaak een echte dienstbetrekking van beperkte 

omvang

• Studenten- en scholierenregeling:

– Berekening op kwartaalbasis leidt veelal tot lagere 

inhouding en afdracht

• Uitzendkrachten: meestal echte dienstbetrekking bij 

uitzendbureau, anders fictieve dienstbetrekking: alle heffingen
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Thuiswerkers en hun hulpen

• Fictieve dienstbetrekking lijkt op de gelijkgestelde. Verschillen:

• Het brutoloon van de thuiswerker moet ten minste 2/5 van het 

minimumloon per maand zijn

• Voor thuiswerkers geldt niet de minimumvoorwaarde van 2 dagen per 

week

60
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Vrijwilligersregeling – AOW-er

• Bij organisaties die niet onder de vennootschapsbelasting (Vpb) 
vallen

• En bij sportorganisaties

• Als de vrijwilliger geen marktconforme beloning ontvangt, 
vrijstelling voor alle loonheffingen

• AOW-gerechtigde: geen premie AOW en geen premies wn-
verzekeringen

Berekening bruto-netto deel 2
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Oefenen met opgaven

1. Op het loon van een stagiair worden geen loonheffingen ingehouden. 

Juist of onjuist.

2. De zoon van de directeur aandeelhouder van Marslicht B.V. werkt voor 

een kleine vergoeding met daarnaast gratis kost en inwoning voor 

deze vennootschap. In de loonadministratie valt hij onder de 

regelingen voor “meewerkende kinderen”. Juist of onjuist.

3. Bij de uitbetaling van loon aan een thuiswerker behoeft niet altijd 

loonheffingen ingehouden te worden. Juist of onjuist.

4. Hanna van Rooy is een alfahulp die door bemiddeling van een 

organisatie voor thuiszorg twee dagen per week bij het gezin De 

Bond werkt. Hanna is niet in dienstbetrekking bij de 

thuiszorgorganisatie noch bij het gezin De Bond. 
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Oefenen met Examenopgaven

1. Naomi Tandori werkt als hulp in de huishouding bij twee gezinnen. In één 

gezin werkt zij een halve dag per week en in het andere – een 

doktersgezin – gedurende 2 dagen van 7 uren per week. Onderdeel van 

het werk in dit laatste gezin is het wekelijks schoonhouden van de wacht-

en praktijkruimte. Dit schoonhouden vergt gemiddeld 4 uur per week. De 

stelling luidt, dat over het loon dat Naomi ontvangt geen 

loonheffingen behoeven te worden ingehouden.

2. Dirk Draadnagel drijft een eenpersoonsadministratiekantoor. Hij 

heeft wegens gebrek aan klanten gesolliciteerd bij een 

welzijnsstichting. Deze stichting is blij de specifieke deskundigheid 

van Dirk te kunnen gebruiken en vraagt hem op één dag in de week 

als boekhouder te fungeren. Dirk verricht zijn werkzaamheden over 

het algemeen op vrijdag ten kantore van de stichting. Dirk heeft een 

modelovereenkomst opgesteld en ondertekend. De stelling luidt, dat 

de stichting geen loonheffingen behoeft in te houden.
63
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Hoofdstuk 6

Wat behoort tot het loon?

64

Ruim loonbegrip 

• Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere 

dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen 

wordt vergoed of verstrekt in het kader van een dienstbetrekking.

– Loon in geld

– Loon in natura

– Loon in de vorm van aanspraken

– Inclusief vergoedingen en verstrekkingen

65

Loon in geld 

• De naam is niet belangrijk: salaris, bonus, 13de maand, 

overwerkloon enz.

• Als de werknemer ook een uitkering heeft, kan er sprake zijn van:

– een directe uitkering

– een werkgeversbetaling (zie ar 7.6.2 HB)

– een instantiebetaling

66



23

Loon in natura: werkkostenregeling

• Hoofdregel: Belasten tegen (inkoop) waarde inclusief 

omzetbelasting

• Factuur van verbonden vennootschap: waarde in het 

economisch verkeer

• Geen inkoopfactuur: waarde in het economisch verkeer

• Welke ken je nog meer?

67

Aanspraken:vrijgesteld loon handboek loonheffingen H 19 

• Een aanspraak is het recht van een werknemer op een toekomstige 

uitkering of verstrekking => 19.1 (definitie)

• Het is een afdwingbaar recht

• Naast het gewone loon in geld

• Eventueel ondergebracht bij een fonds of verzekeraar

68

Het belasten van aanspraken

• Hoofdregel: het bedrag dat bij het fonds of de verzekeraar wordt 

gestort

• Attentie: in de meeste gevallen geldt de hoofdregel niet, maar de 

omkeerregel

• Omkeerregel: De aanspraak is vrijgesteld, maar de latere uitkeringen 

of verstrekkingen zijn belast. Bijvoorbeeld: pensioen
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Het ‘uniform’ loonbegrip

• We kennen vier heffingsgrondslagen:

– Loon voor de loonbelasting

– Loon voor de volksverzekeringen

– Loon voor de werknemersverzekeringen

– Loon voor de Zvw

• De vier grondslagen zijn gelijk (het uniform loonbegrip). 

Uitzonderingen:

– Loon uit vroegere dienstbetrekking

– Eindheffingsloon
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Negatief loon

• Het betreft ten onrechte door de werknemer ontvangen loon

• Óf het gaat om een boete / schadevergoeding door de werknemer te 

betalen
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Negatief loon

• Verrekening in zelfde jaar:

– loonheffing verrekenen in tijdvak van terugbetalen

– werknemer kan netto terugbetalen

• Verrekening in volgende jaar:

– werknemer moet bruto terugbetalen

– loonheffing via IB terugvragen

• Eventueel bedrag in mindering brengen op brutoloon latere 
periode, zodat loonheffingen goed worden berekend

• Berekening bruto – netto deel 3
72
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Hoofdstuk 7

Werkkostenregeling

73

Werkkostenregeling

Handboek loonheffingen

hoofdstukken: 

4 ‘bepalen wat tot het loon hoort’

8 ‘eindheffing werkkostenregeling berekenen’

20 ‘gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen

74
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Systematiek 

• Is vergoeding/verstrekking loon?

• Is het een gerichte vrijstelling?

• Is het een nihilwaardering?

• Zo niet: bij werknemer belasten of als eindheffingsloon beschouwen

• Vrije ruimte 1,2% van fiscaal loon (2019)

• Soms verplicht bij werknemer belast

• Handig schema wkr 4.13
76

Geen loon 

• Voordelen buiten dienstbetrekking 

• Intermediaire vergoedingen 

• Vrijgesteld loon 

• Werknemer betaalt zelf ten minste de factuurwaarde
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Gerichte vrijstellingen (20.1) 

• Vervoer: OV en/of maximaal € 0,19

• Tijdelijk verblijf i.v.m. dienstbetrekking

• Cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur

• Studie- en opleidingskosten en EVC

• Verhuiskosten

• Extraterritoriale kosten

• Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen 

(noodzakelijkheidscriterium)

• Korting op producten uit eigen bedrijf

• Arbovoorzieningen

• Hulpmiddelen

78
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Nihilwaarderingen (20.2) 

• Voorzieningen op de werkplek

• Arbovoorzieningen

• Consumpties op de werkplek, geen deel van maaltijd

• Ter beschikking gestelde werkkleding onder voorwaarden

• Rentevoordeel personeelslening voor fiets, elektrische scooter

• Ter beschikking gestelde OV-kaart

• Waarde van huisvesting en inwoning op de werkplek

• Voorzieningen in de werkruimte thuis
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Indien geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering, 

vrijgesteld loon of geen loon

• Werkgever heeft keuze:

– Als loon bij de werknemer belasten

– Als eindheffingsloon beschouwen

• Gebruikelijkheidstoets

• Vrije ruimte: 1,2% van totaal fiscaal loon (2019)

• Bij overschrijding vrije ruimte: 80% eindheffing

• De eindheffing is alleen loonbelasting!
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Altijd loon van de werknemer

• Bijtelling i.v.m. auto van de zaak

• (Dienst)woning 

• Boetes m.u.v. 

-boetes die niet worden verhaald op de werknemer en

-waarvan de werkgever de kentekenhouder is

-en waarbij de afspraak bestond tussen werkgever en werknemer om de 

boete niet te verhalen, indien

-er geen sprake is van opzettelijk roekeloos rijgedrag en geen opzet => 

ja? => ook vrije ruimte

• Vergoedingen / Verstrekkingen voor criminele activiteiten

• Loon uit vroegere dienstbetrekking

• Rentevoordeel eigen woning

81
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Voorbeeld

Bram Stempeldoos is directeur-grootaandeelhouder van en werknemer in 

‘Het Stempeltje’ BV. Behalve Bram heeft de BV nog 10 werknemers in 

dienst. De totale fiscale loonsom bedraagt € 1.000.000,-. De kerst nadert… 

De voorgaande jaren ontvingen de werknemers een kerstpakket van € 70,-

en Bram ontving een kerstpakket van € 500,-. Nu met kerst ontvangen de 

werknemers een kerstpakket van € 75,- en Bram krijgt een cruise 

aangeboden voor hem en zijn vrouw ter waarde van € 5.000,-

Wordt hier voldaan aan de gebruikelijkheidstoets?
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Uitwerking

• Berekenen van de vrije ruimte:

€ 1.000.000 x 1,2% = € 12.000,-

Een gebruikelijk cadeau voor Bram € 500

maximale afwijking ‘in belangrijke mate’ = 30%

dus € 500 x 1,3 = € 650. Dit bedrag kan in de vrije ruimte blijven, het 

restant is verplicht loon: € 5.000 -/- € 650 = € 4.350.
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Oud-werknemers (Postactieve werknemers)

Loon uit vroegere dienstbetrekking

(gepensioneerden, arbeidsongeschikten)

Toepassing: => verplicht in de vrije ruimte, dit geldt voor:

• Producten uit eigen bedrijf

• Verstrekkingen die actieve werknemers ook ontvangen 

(kerstpakket en/of andere geschenken)
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Hoofdstuk 8

Vergoedingen en verstrekkingen

85

Wonen 

• Loonwaarde = Economische huurwaarde

• Uitzondering: 

Dienstwoning, maximaal 18% van het fiscale jaarloon

86
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Vergoedingen

• Verhuiskosten 20.1.5

• Reiskosten 21.1.2 (praktische methode)
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Voorbeeld (zie paragraaf 21.1.2) 

Diane werkt 5 dagen per week en rijdt met de eigen auto naar het 

werk op een afstand van 50 kilometer.

Bereken de vaste reiskostenvergoeding per maand.

Op 15 juli 2019 wordt zij langdurig ziek en start weer met werken 

op 15 november 2019.

Wanneer moet de vaste reiskostenvergoeding stoppen?

Wanneer kan de vaste reiskostenvergoeding weer ingaan?

Hoeveel dagen moet Diane gereisd hebben wil zij de vaste 

reiskostenvergoeding onbelast kunnen ontvangen volgens de 

verruimde praktische methode?
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Uitwerking

(100 km x € 0,19 x 214 dagen) / 12 maanden = € 338,83

De maand van ziekte: juli + augustus, daarna per 1 september 

stoppen

De vaste reiskostenvergoeding kan weer ingaan per 1 december

60% x 214 dagen = 128 dagen. Als Diane op minder dan 128 dagen 

in dat jaar heeft gereisd, is een vergoeding belast => nacalculeren
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Casus

• Job werkt op 3 dagen per week bij Wassen bv en de overige 

twee dagen werkt hij namens zijn werkgever thuis. Job 

ontvangt een vaste reiskostenvergoeding, methode 2 op basis 

van 214 dagen. 

In 2019 is hij in januari 2 weken ziek geweest en in oktober 

ook twee weken. Daarnaast heeft hij 6 weken verlof genoten.

• Is Wassen bv nu verplicht nacalculatie uit te voeren?
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Variabele kilometervergoeding

• Saldering mogelijk, indien dit schriftelijk is vastgelegd (een 

aanvulling op de (collectieve) arbeidsovereenkomst)

• Er is sprake van variabele kilometervergoedingen

• In december het eventueel te belasten loon aangeven in 

aangifte loonheffingen
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Voorbeeld

• Anita ontvangt in juni de volgende reiskostenvergoeding:

voor de dienstreizen € 0,29 per kilometer

voor de reizen woon-werkverkeer € 0,09 p/km

Anita heeft voor haar dienstreizen 500 km gereisd en voor de reizen woon-

werkverkeer 1.000 km.

• Mag de werkgever deze reizen onbelast vergoeden?

• Wat wordt belast, indien de werkgever schriftelijk heeft vastgelegd, dat de 

salderingsmethode wordt toegepast?
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Uitwerking

• De werkgever heeft vergoed:

500 km à € 0,29 = € 145

1.000 km à € 0,09 = €   90

totaal € 235

• De werkgever moet nu belasten:

500 km x € 0,10 = €   50

De werkgever kan maximaal vergoeden:

1.500 km x € 0,19 = € 285

• Hij heeft vergoed: € 235, dus belastingheffing kan achterwege blijven.
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Reizen met openbaar vervoer

• personenvervoer volgens een dienstregeling

• per bus, veerpont, trein, tram of metro

• Niet: taxi, boot of vliegtuig => werkelijke kosten

• Soorten:

– vergoeden van kosten

• – verstrekken van vervoerbewijzen

• – ter beschikking stellen van vervoerbewijzen

• – vervoer van en naar een station of halte

94

Openbaar vervoer

• OV-kaart onbelast voor zakelijke reizen tenminste even veel

kosten

• Maximaal € 0,19 per km 

• Integrale kosten 

• Openbaarvervoersbewijs 

• Bij wegwerkzaamheden: 24 maanden
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Openbaar vervoer: trajectkaart, ov-jaarkaart en 

voordeelurenkaart

• Zie schema HbLhn Hoofdstuk 21 => 21.2.6

• Vergoeden van openbaar vervoer kan volgens de hoofdregel tegen 

€ 0,19 per kilometer of tegen de werkelijke kosten

Let op!

Het vergoeden van een OV-chipkaart is belast

Goedkeuring staatssecretaris:

Niet belast, indien de werkgever de werkelijke kosten OV 

vergoedt en hij bij de loonadministratie een overzicht bewaard, 

waaruit dit blijkt. (dit overzicht kan worden opgehaald via 

www.ov-chipkaart.nl)

• Vertragingsbesluit

96



33

Vergoeden of verstrekken van een OV-abonnement 

(trajectkaart, OV-kaart of voordeelurenkaart)

• Terbeschikkingstelling:

Er geldt een nihilwaardering, indien doorgaans ten minste 10% 

zakelijk gebruik wordt gemaakt van de OV-kaart.
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Vergoeden of verstrekken van een OV-kaart

• Nacalculatie overeengekomen

Dit houdt in, dat de werkgever binnen één maand na 

geldigheidsduur van een abonnement moet berekenen of de 

kostprijs van de vergoede of verstrekte OV niet meer

bedraagt dan de kostprijs van de werkelijke reizen

• Geen nacalculatie overeengekomen:

Vooraf aannemelijk maken dat de vergoeding of verstrekking 

niet hoger is dan de zakelijke reiskosten
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Voorbeeld

• André krijgt van zijn werkgever een ov-jaarkaart verstrekt, kostprijs € 

4.084,- André woont in Rotterdam en werkt 5 dagen per week in 

Utrecht. Als de werkgever geen nacalculatie is overeengekomen, moet 

hij vooraf aannemelijk maken dat de kostprijs  van de vertrekking niet 

hoger is dan de werkelijke reiskosten:

- reis enkele afstand 53 kilometer

Dus bijvoorbeeld: 214 dagen x € 0,19 x 106 kilometer = € 4.309,96

De kostprijs van de verstrekte OV is lager dan de voornoemde 

berekening, dus onbelast en aannemelijk gemaakt.
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Auto van de zaak

• Autokostenforfait

• 500 km-criterium

• Eigen bijdrage

• Bestelauto

100

Bijtelling bij méér dan 500 km privé

• 500 privékilometers op kalenderjaarbasis

• Gedeeltelijk ter beschikking, dan autokostenforfait naar evenredigheid

• Attentie bij: gedeeltelijk ter beschikking, verschillende auto’s, meer
auto’s

• Bewijs niet méér dan 500 privékm met name mogelijk door:

- sluitende km-administratie

- verklaring geen privégebruik

- verbod op privégebruik
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Autokostenforfait

• In beginsel 22% cataloguswaarde

• 4% bij nulemissie

• 35% WEV voor auto’s > 15 jaar

• Bij een datum eerste tenaamstelling vóór 2017 gelden andere percentages, 

afhankelijk van de CO2-uitstoot

• Let op aanpassing 2019 electrische auto, 1e € 50.000 4% daarna 22%
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Eigen bijdrage

• In verband met privégebruik, bijdrage in mindering op bijtelling

• Schriftelijk vastleggen

• Betalingen aan derden, alleen als schriftelijk vastgelegd dat betaling als

eigen bijdrage wordt aangemerkt
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Voorbeeld excessief privégebruik

Joop Gortzak is algemeen directeur van Zak BV en de BV heeft aan Joop 

een Audi ter beschikking gesteld van € 60.000,= 

Uit de boekhouding blijken de autokosten in totaal 

€ 40.000. De Audi heeft een bijtelling bij privégebruik van meer dan 500 

kilometer : 

22% x € 60.000 = € 13.000,-

Er is in totaal 50.000 km gereden met de auto, waarvan 30.000 

privékilometers. Dit impliceert een bijtelling van geen 22%, maar 60%. 

(30/50)

De bijtelling moet daarom zijn 60% x € 40.000 = 

€ 24.000,-
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Meerdere auto’s van de zaak in een kalenderjaar

Stel: Zak BV wisselt de Audi per 01-08 in voor een Lexus, waarin Joop ook 

privé mag rijden, dan wordt de bijtelling voor de Audi gedaan van 01-01 t/m 

31-07 en voor de Lexus van 01-08 t/m 31-12.

Stel: Joop rijdt in de Lexus over deze maanden 100 privé kilometers en hij 

heeft het aantal kilometers bijgehouden via een sluitende 

kilometeradministratie. Vindt er dan een bijtelling plaats voor de Lexus?
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Geen bijtelling auto van de zaak

Een bijtelling kan worden voorkomen:

- Indien niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden, en;

- indien de werknemer een sluitende kilometeradministratie bijhoudt 

of anderszins aantoont; (vrije bewijsleer) 

- de werknemer vraagt aan de Belastingdienst een verklaring geen 

privégebruik auto, waarop de Belastingdienst een beschikking 

afgeeft.
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Geen bijtelling auto van de zaak?

Verklaring geen privégebruik auto:
- werknemer geeft beschikking aan werkgever
- werkgever bewaart deze bij de loonadministratie

Overschrijding van 500 km.:
1. werkgever wist niet dat er meer privégebruik was:
werknemer krijgt een naheffingsaanslag van de Belastingdienst 
voor alle loonheffingen met eventueel een boete en 
belastingrente
De werknemersverzekeringen en Zvw zijn nu een last voor de 
werknemer geworden!

2. Werkgever wist dat de verklaring ten onrechte werd 
afgegeven:
De Belastingdienst zal een naheffingsaanslag opleggen aan de 
werkgever.

107

Bestelauto

• In beginsel autokostenforfait zoals bij personenauto

• Uitzondering:

- bestelauto naar aard of inrichting nagenoeg

alleen zakelijk te gebruiken

- privégebruik niet mogelijk (verbod of blijft

achter op werkplek)

- eindheffing bij doorlopend afwisselend gebruik
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Parkeren en verkeersboetes

• Eigen auto: kosten zitten in € 0,19

• Ter beschikking stellen parkeerplaats op de werkplek is 

onbelast

• Dienstauto:

– parkeren bij eigen woning altijd belast

– parkeerplaats op kenteken vrij

– vergoeden, verstrekken, ter beschikking stellen

parkeerplaats bij werkplek vrij

Denk aan verkeersboetes
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Carpoolen

• Auto van de zaak

- meerijders € 0,19 p/km

- tenzij carpoolregeling door werkgever, dan ‘vervoer vanwege
werkgever’

• Eigen auto

- chauffeurs en meerijders € 0,19 p/km, geen omrijkilometers voor
chauffeur

- tenzij carpoolregeling door werkgever, dan meerijders geen
vergoeding en chauffeur wel omrijkilometers
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Overige vervoermiddelen

• Taxi, boot en vliegtuig

de werkelijke reiskosten mogen worden vergoed door de werkgever

• Er geldt dan een gerichte vrijstelling

• Er geldt geen onbelaste vergoeding tegen 

€ 0,19 per kilometer en ook geen onbelaste vaste vergoeding

• Fiets
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Overige

• Maaltijden 20.3.1

• Werkkleding 20.2.4

• Personeelslening 20.2.5

• Bedrijfsfitness 20.2.2

• Korting producten eigen bedrijf 20.1.8

• Voorzieningen in de werkruimte thuis 20.2.8 

• Vakliteratuur en cursussen 20.1.3

• Studie en opleiding 20.1.4
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Noodzakelijkheidscriterium

• In 2015 geïntroduceerd, geen onderscheid in tbs, vergoeden of 
verstrekken wanneer:

-de voorziening acht de inhoudingsplichtige naar redelijk oordeel  van 
belang voor behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;

-kosten worden niet aan werknemer doorberekend;

-werknemer geeft de voorziening terug of betaalt 
restwaarde wanneer voorziening niet meer 
noodzakelijk is, doet werknemer dit niet dan:

-restwaarde is loon cq eindheffingsloon

Kun je voorbeelden noemen?: => 20.1.7
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Premies ongevallenverzekering, uitkeringen bij

overlijden/invaliditeit => hfd 19

vrijgesteld loon

• Aanspraak ongevallenverzekering onbelast voorzover m.b.t. ongevallen
bij vervullen dienstbetrekking => 19.1.6

• Aanspraken op uitkering bij overlijden of invaliditeit bij ongeval→
Onbelast => 19.1.7

• Aanspraken op uitkering bij overlijden anders dan ongeval→ onbelast
tot max. 3 x maandloon
19.1.8

• Eenmalige uitkering bij overlijden onbelast max. 3 x maandloon (pu is 
loon)

• Uitkering bij invaliditeit is belast loon => 19.1.7

• Het loon over een maand 19.2.1
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Fondsuitkeringen bijvoorbeeld personeelvereniging => 

vrijgesteld loon

• Onbelast mits:

- uitkeringen/verstrekkingen niet i.v.m. ziekte, 

invaliditeit, bevalling, adoptie of overlijden

- fondsbijdrage werknemers in afgelopen 5 jaar

tenminste 50%

- uitkeringen niet op basis van onbelaste aanspraak

Zie 19.2.2. Handboek Loonheffingen
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Schadevergoedingen => vrijgesteld loon

• Vergoeding of verstrekking ter dekking van schade/verlies

persoonlijke zaken onbelast mits schade is ontstaan door 

bijzondere gebeurtenis die samenhangt met uitoefening

van dienstbetrekking

• Vergoeding van niet verzekerde schade is belast loon. 

Eindheffing mogelijk

116

Meewerkende kinderen

• Bij fictieve dienstbetrekking:

– Indien loon lager dan 70% van gebruikelijk

– Maaltijden, inwoning en kleding kunnen loon vormen

– Forfaitaire waarderingsnormen

– Mogelijkheid: toewijzen aan vrije ruimte
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Pensioen

• Mits zuivere pensioenregeling omkeerregeling van toepassing→

aanspraken onbelast, uitkeringen belast

• Eigen bijdragen aftrekbaar, werkgeversbijdragen onbelast

• Pensioensystemen

- eindloonregeling

- middelloonregeling

- beschikbarepremieregeling

• Ieder systeem kent normen maximale pensioenopbouw
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PDL Loonheffingen

Les 3
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Programma

• Tabellen en heffingskortingen

• Eindheffing, afdrachtsverminderingen en WTL

• Als zaken niet in orde zijn

• In bezwaar gaan
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Hoofdstuk 9

Tabellen en heffingskortingen
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Onderverdeling tabellen

• Naar kleur

• Naar periode

• Naar tijdvak

• Voor bijzondere beloningen

• Voor speciale groepen

• Voor eindheffing
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Kleur en periode

• 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!
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Bijzondere beloningen (1)

• 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)

• Uitgangspunt: jaarloon van het vorige kalenderjaar (indien

beschikbaar)

• Vast percentage

• Na machtiging Belastingdienst lager percentage

• Mogelijkheden bij maandloon en kwartaalprovisie

• Voordeelregel niet meer toegestaan!

• Voorbeeld
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Speciale tabellen =>tabellen 3 en 4

• 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

• Loonheffing voor rekening werkgever

– (gebruteerd) tabeltarief

– enkelvoudig tarief

– Afwijkende tarieven voor speciale doelgroepen
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Heffingskortingen

• 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

• Vanaf 2019 alleen nog inwoners in NL recht op belastingdeel 
loonheffingskortingen

• Voor arbeidskorting geldt een uitzondering: EU, EER en BES-eilanden

• De inkomstenbelasting kent nog meer heffingskortingen

• Hoofstuk 23 handboek
128

Hoofdstuk 10

Eindheffing en afdrachtverminderingen

129
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Eindheffing

• 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 => hoofdstuk 24

• Bij overschrijding vrije ruimte

• Publiekrechtelijke uitkering

• Tijdelijk knelpunt van ernstige aard

• Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

• Naheffing (geen examenstof)

• Verstrekkingen aan zakelijke relaties

• Soms verplicht, soms toegestaan
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Tarieven eindheffing

• WKR: 80% bij overschrijding vrije ruimte

-voorbeeld toepassen eindheffingsloon en voorbeeld bijzonder tarief

• (Gebruteerd) tabeltarief (tot 107,20%)

• Enkelvoudig tarief (tot 51,75%)

• Vast percentage (45%, 75%)

• Vast bedrag (€ 300)
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Pseudo-eindheffing

• 75% bij een excessieve vertrekvergoeding

– hoger dan een jaarloon en tevens hoger dan € 551.000 
(2019)

– Niet via loonaangifte, maar met formulier Aangifte
loonheffingen pseudo-eindheffing

• 15% over pensioentekorten van vorige jaren die ingekocht
worden

– Pensioengevend loon hoger dan € 551.000

– Apart aangifte doen
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Afdrachtverminderingen => hoofdstuk 25

• 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

• 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
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Afdrachtvermindering S&O-werk

• Verklaring RVO NL

• Hoogte afdrachtvermindering:

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

– 16% S&O-loon boven € 350.000

– Maximum van € 14.000.000 vervallen

• Correctie achteraf bij afwijkingen
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Afdrachtvermindering Zeevaart

• 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

Willie Wortel BV heeft voor de periode januari t/m juni 2019 een project 

aangemeld bij RVO voor in totaal 3.800 S&O-uren. 

RVO heeft het gemiddelde S&O-uurloon bij Willie Wortel BV over 2017 

berekend op € 59,66. In 2019 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 2019: 

(€ 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 2019. 

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
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Wet tegemoetkomingen loondomein hfd 26 HB

• Lage-inkomensvoordeel

• Jeugd-LIV

• Loonkostenvoordelen
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Lage inkomensvoordeel paragraaf 26.2 HB

• Tegemoetkoming aan werkgever

• Voor werknemer met loon tussen 100% - 125% minimumloon

• Ten minste 1.248 verloonde uren

• Maximaal € 2.000 of € 1.000 / jaar

• Uitbetaling: Belastingdienst in september van nieuwe jaar
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Jeugd-LIV paragraaf 26.3

• Tegemoetkoming aan werkgever

• Voor werknemer van 18-21 jaar

• Met wettelijk minimumloon

• Geen 1.248-ureneis

• Per verloond uur € 0,13 - € 0,91

• Jaarmaximum € 270,40 - € 1.892,80

• Uitbetaling: Belastingdienst in september van nieuwe jaar
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Loonkostenvoordelen paragraaf 26.1

• Ter vervanging van premiekortingen

• oudere werknemer

• arbeidsgehandicapte werknemer

• doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

• herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

• Jaarmaxima € 2.000 - € 6.000

• 1 tot 3 jaar voor dezelfde werknemer

• Let op overgangsregeling 26.1.5
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Hoofdstuk 11

Als zaken niet in orde zijn
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Onderwerpen

• Correctieverplichting

• Boete

• Rente

• Aansprakelijkheid

145

Correctieberichten hoofdstuk 12 

• 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

– bij teruggaaf van 1 april t/m datum 

dagtekening teruggaafbeschikking
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Boete => 12.5.2

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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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Wijzigingen per 2019

• Belangrijkste wijzigingen per 1-1-2019
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