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Mededeling 1
Loonheffingen

In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

eindheffing bij overschrijden maximumbedrag %-regeling
 autodealerregeling

opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde
 tabeltoepassing bij samenloop van een -uitkering en een -uitkering

jaarloongegevens 
 controle op aangifte loonheffingen met softwarepakket vanaf  januari  veranderd
 nieuwe deblokkeringsmogelijkheid spaarloon voor banksparen en beleggingsrechten
 cao-codes 
Enkele onderwerpen hebben ook in Belastingdienst actueel op www.belastingdienst.nl gestaan. De informatie
wordt verwerkt in het Handboek loonheffingen  (hierna: Handboek ). Dit handboek kunt u vanaf
medio januari  downloaden van www.belastingdienst.nl. Eind januari  verzenden wij de papieren
versie van het Handboek .
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Eindheffing bij overschrijden maximumbedrag 30%-regeling

Hebt u werknemers die naar het buitenland of naar Nederland zijn uitgezonden? Dan kunt u onder bepaalde
voorwaarden gebruikmaken van een bijzondere onbelaste kostenvergoedingsregeling, de %-regeling (zie
paragraaf . van het Handboek ). Als u de %-regeling toepast en meer dan het maximumbedrag
vergoedt of verstrekt, dan is dit meerdere loon voor de loonheffingen. Vanaf  mag u over dit meerdere
de verschuldigde loonheffingen afdragen door de eindheffing toe te passen. Dit loon valt onder loon dat
moeilijk kan worden geïndividualiseerd (zie paragraaf . van het Handboek ). Hiervoor geldt het
gebruteerde tabeltarief.
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Autodealerregeling

Dealers van personenauto’s konden in  de grondslag voor de bijtelling van het privégebruik auto op een
praktische manier vaststellen met de zogenoemde autodealerregeling (zie paragraaf . van het Handboek
). Deze regeling zou aflopen op  januari , maar is in overleg met de  verlengd tot  april
. Dit betekent dat de voorwaarden en catalogusprijzen van de regeling tot die datum ongewijzigd
blijven. Zodra bekend is hoe de regeling er vanaf  april  uitziet, wordt u hierover geïnformeerd.
Daarnaast blijft het document ‘Autokostenforfait’ geldig tot  januari . In dit document staat hoe werknemers in de autodealerbranche kunnen bewijzen dat zij op kalenderjaarbasis niet meer dan  privékilometers
rijden. In het document staat nog wel dat het geldt voor , maar het blijft dus ook geldig voor .
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Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde

Betaalt u in een kalenderjaar iemand die voor u werkt, maar die niet als ondernemer bij u werkt en die ook
niet in (fictieve) dienstbetrekking bij u is? Dan moet u deze betalingen, de zogenoemde uitbetaalde bedragen
aan een derde, aan ons melden. U kunt denken aan betalingen aan auteurs, sprekers, deelnemers aan
medische proeven of aan medewerkers voor wie de fictieve dienstbetrekking van gelijkgestelden of
thuiswerkers niet meer geldt omdat ze niet voldoen aan alle voorwaarden.
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U moet de bedragen die u in  aan derden hebt uitbetaald, vóór  februari  aan ons melden. Dat
kunt u digitaal of op papier doen:
– Als u de betalingen digitaal wilt doorgeven, moet u zich eerst melden met het formulier Melding
Digitale aanlevering opgaven uitbetaalde bedragen aan een derde. U kunt dit formulier downloaden van
www.belastingdienst.nl.
– Als u de betalingen schriftelijk wilt doorgeven, moet u dat doen met het formulier Opgaaf van
uitbetaalde bedragen aan een derde. Andere formulieren kunnen wij niet verwerken. U kunt het
formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon:  - . Een voorbeeldformulier kunt u downloaden
van www.belastingdienst.nl.
Let op!
Hebt u vorig jaar ook uitbetaalde bedragen aan derden aan ons gemeld, dan krijgt u automatisch nieuw
materiaal toegestuurd om de betalingen van  mee door te geven.
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Tabeltoepassing bij samenloop van een WW-uitkering en een ZW-uitkering

Voor de ziektewetuitkering van iemand met een -uitkering gold tot en met  de witte tijdvaktabel
(zie paragraaf . van het Handboek ). Dit wijzigt per  januari : met ingang van deze datum geldt
voor de ziektewetuitkering de groene tijdvaktabel, net als voor de -uitkering.
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Jaarloongegevens 2007

Vorig jaar is gebleken dat niet alle loongegevens van  beschikbaar of bruikbaar waren voor onze
werkprocessen. Daarom hebben wij een aantal inhoudingsplichtigen gevraagd om ons de jaarloongegevens van
 aan te leveren. Een groot aantal inhoudingsplichtigen heeft hier gehoor aan gegeven.
Helaas is het nodig om ook over  jaarloongegevens bij een aantal inhoudingsplichtigen op te vragen. Wij
doen er op dit moment alles aan om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk inhoudingsplichtigen hiermee te
maken krijgen. Inhoudingsplichtigen die volgens onze gegevens een of meer aangiften over de periode januari
 tot en met juli  niet hebben gedaan, hebben een brief gekregen met het verzoek deze aangifte(n)
alsnog te doen vóór  februari . Ook als u deze brief niet hebt gekregen, vragen wij u ervoor te zorgen
dat al uw aangiften over  vóór  februari zijn ingediend. Hebt u op die datum al uw aangiften
loonheffingen over  juist en volledig ingediend, dan kunt u hiermee voorkomen dat wij u straks vragen de
jaarloongegevens over  aan te leveren. Meer informatie over het aanleveren van de jaarloongegevens over
 krijgt u in het voorjaar.
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Controle op aangifte loonheffingen met softwarepakket vanaf 1 januari 2008 veranderd

Zoals u in de Mededeling loonheffingen van november  hebt kunnen lezen, veranderen de controles die wij
met ingang van  januari  uitvoeren als u de aangifte loonheffingen verzendt. Vanaf die datum gaan we
ook controleren of de werknemersgegevens in de aangifte voldoen aan de eisen die wij daaraan stellen. De
controles worden direct uitgevoerd als u uw aangifte instuurt. Voldoet uw aangifte niet aan de gestelde eisen,
dan wordt deze in zijn geheel geweigerd. U (of het accountants- of administratiekantoor dat de aangifte voor u
doet) ontvangt dan direct een e-mail met de fouten die in de aangifte zitten, de zogenoemde Responsemessage
Error.
Van www.belastingdienst.nl kunt u de Toelichting controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008
downloaden. Daarin zijn de controles opgenomen die wij uitvoeren om te kijken of uw aangifte loonheffingen
voldoet aan de eisen. Veel van deze controles vinden automatisch plaats in de aangiftesoftware. De software
vangt dan als het ware de fouten af waarop uw aangifte wordt geweigerd. Om te voorkomen dat uw aangifte
fouten bevat, is het in ieder geval van belang dat u controleert of in uw administratie de juiste gegevens en
codes staan, omdat die gegevens worden gebruikt bij het invullen van de aangifte loonheffingen.
Als u vragen hebt over de controles of over het aanpassen van gegevens in uw administratie, dan kunt u
contact opnemen met de BelastingTelefoon:  - , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van
. tot . uur en op vrijdag van . tot . uur.
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Nieuwe deblokkeringsmogelijkheid spaarloon voor banksparen en beleggingsrechten

Vanaf  januari  mag uw werknemer het spaarloon ook opnemen om te storten op spaarrekeningen of
beleggingsrechten bij banken of beleggingsinstellingen. Uw spaarregeling moet dan wel voorzien in dat
bestedingsdoel. Het gaat om de volgende rekeningen en rechten:
– spaarrekening eigen woning
– beleggingsrecht eigen woning
– lijfrentespaarrekening
– lijfrentebeleggingsrecht
De spaarrekeningen en beleggingsrechten moet voldoen aan de voorwaarden zoals deze gelden voor de
inkomstenbelasting.
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Cao-codes 2008

De cao-codelijst zoals die vanaf  januari  geldt, kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.
Vervallen cao-codes

Met ingang van  januari  is een aantal cao-codes komen te vervallen. Deze codes mag u niet meer
gebruiken in de aangifte loonheffingen over tijdvakken van  en later. U gebruikt de codes nog wel bij
correcties over  en . Het gaat om de volgende cao-codes:
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ANWB CONCERNAFDELINGEN
ANWB FACILITAIR BEDRIJF
ANWB HULPVERLENING
ANWB UITGEVERIJ, INFORMATIE EN
BEWEGWIJZERING
ANWB VERKOOP EN SERVICES
CURVER B.V. V/H CURVER RUBBERMAID
DE EENDRACHT BV V/H EENDRACHT, KARTON
DLV ADVIESGROEP N.V. V/H DLV
ESHA HOLDING BV
GIPSBOUW
HEYE GLAS NEDERLAND CV
HONEYWELL FLUORINE PROD. EUROPE BV CAO II
V/H ALLI
MELKCONTROLESTATIONS
MONSTERNEMERS BIJ DE
MELKPRODUCTIEREGISTRATIE IN N

1517
1516
1518
1520
1519
183
73
839
53
639
1622
1172
1433

MOSA PORSELEIN NV
NOVARTIS NUTRITION BENELUX
RIOOLREINIGINGSBEDRIJF VAN DER WEG B.V.
ROI, STICHTING RIJKS OPLEIDINGS INSTITUUT
SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK BV
STAHL HOLLAND
STATER
SYNGENTA MANUFACTURING B.V. V/H
NOVARTIS AGRO BENE
TRANSAVIA AIRLINES CONTRACTENGEBOUW
CABINE
VINAMUL POLYMERS
VOPAK CHEMICAL TANKERS SERVICES B.V.
VOPAK THEODORA TANKER SERVICES B.V.
WAGENBORG SLEEPDIENST B.V.
ZEEHAVENBEDRIJF DORDRECHT

1315
1154
1556
388
8063
24
8071
797
1534
1910
1762
1815
1198
8077

1695

Nieuwe cao-codes

Met ingang van  januari  zijn de volgende cao-codes toegevoegd. U mag deze codes alleen gebruiken
voor aangiftetijdvakken vanaf  januari .
AEGON BANK (V/H AEGON SPAARBELEG)
ALBEMARLE CATALYSTS
ARDYN BV
ARGONAUT ADVIES
BNR NIEUWSRADIO
CELAVITA B.V.
CONNEXXION WATER
DOORWERK
ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
(ECN)
ESHA GROUP B.V.
GBI HOLDING BV
GROUP 4 SECURICOR AVIATION SECURITY B.V.
HEIDENHAIN NUMERIC BV
HORTICOOP COOPERATIE
INVISTA POLYESTER B.V.
ISOFT NEDERLAND BV (V/H TOREX HISCOM)
KAMERS VAN KOOPHANDEL
KEMIRA POLYMERS MANUFACTURING B.V. EN
KEMIRA WATER SOLUTIONS B....
LEDERINDUSTRIE
MAERSK BENELUX B.V.
MAXEDA HOLDING
NATTE GRINDBAGGERBEDRIJF
NUPLEX RESINS BV
NXP CAO-A
NXP CAO-B

8085
8087
2852
2855
2825
2848
8088
2857
8090
2867
2842
2854
8089
2811
2859
8084
8091
2863
8082
2864
2870
8092
8093
2862
2861

ONDERWIJSADVIESBUREAUS CAO
ORGANON BIOSCIENCES NEDERLAND HOGER
PERSONEEL
PAPYRUS B.V.
PRENATAL
PROMELCA B.V.
QLIP CAO
RAILINFRA OPLEIDINGEN
RET NV CAO
RIXONA B.V.
ROTTERDAM SHORTSEA TERMINALS BV (RST)
SCHIPHOL AIRPORT RETAIL BV
SMIT HARBOUR TOWAGE ROTTERDAM BV,
VARENDE WERKNEMERS
SROL, STICHTING
STAHL EUROPE
STATER N.V.
STENA LINE ZEEVARENDEN
STICHTING ROI
SVITZER OCEAN TOWAGE CAO
SVITZER SALVAGE BV SVITZER EUROMED BV EN
SVITZER AMSTERDAM BV
UNIFINE BV
UNIFINE SAUCES EN SPICES
VERSTEGEN SPICES & SAUCES
VOPAK TERMINAL VLISSINGEN
ZEEHAVENBEDRIJF DORDRECHT B.V.

2872
2868
2816
2833
2856
8081
2866
2841
2875
1886
2814
8083
8094
8079
2804
505
8080
2820
2851
2847
8095
8096
8097
2821

Gewijzigde namen

Met ingang van  januari  is de naam gewijzigd van de volgende cao-codes. De codes zijn gelijk gebleven.
ANWB CAO (V/H ANWB PARAPLU CAO)
CHEMTURA (V/H CROMPTON EUROPE BV V/H
CROMPTON BV (VOORHEEN WITCO BV))
DELTARAIL B.V. (V/H AEA TECHNOLOGY RAIL BV)
DIOLEN 1 (V/H ACORDIS CAO 1)
DIOLEN 2 (V/H ACORDIS CAO-2)
HEXION, RESOLUTION PERFORMANCE PRODUCTS
KUNSTEDUCATIE (V/H KUNSTZINNIGE VORMING)
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365
363
2155
1620
1621
2140
429

PLUKON BEHEER (V/H PLUKON POULTRY
HOLDING B.V.)
RENOLIT NEDERLAND BV (V/H SOLVAY DRAKA)
SECTOR ONDERWIJS (PRIMAIR ONDERWIJS)
SHB ROTTERDAM CAO (V/H SAMENWERKENDE
HAVENBEDRIJVEN, KANTOORPERS0NEEL, SH)
SONNEBORN (V/H CROMTON EUROPE B.V.)
YARA SLUISKIL BV (V/H HYDRO AGRI SLUISKIL)

1322
1234
1404
521
2389
780

