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september 2008

Mededeling 6
Loonheffingen

In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
1
codes tijdvakken oktober, november en december in Handboek 2008 niet juist
2 handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche
3
verrekenen maandaangifte omzetbelasting met vierwekenaangifte loonheffingen
4 verklaring arbeidsrelatie elektronisch aanvragen
5
teruggaaf te veel betaalde premies werknemersverzekeringen over 2007
6 aantal aan te geven socialeverzekeringsdagen
7 afgifte loonheffingennummer binnen 5 werkdagen
Enkele onderwerpen hebben al op www.belastingdienst.nl gestaan. De informatie is inmiddels verwerkt in
de internetversie van het Handboek loonheffingen 2008 (hierna: Handboek 2008).
1

Codes tijdvakken oktober, november en december in Handboek 2008 niet juist

In het Handboek 2008 staan in bijlage 4 de tijdvakcodes en aangifte- en betaaldata. De tijdvakcodes voor de
maanden oktober, november en december zijn in deze bijlage niet juist. De juiste codes zijn 8100 (oktober),
8110 (november) en 8120 (december).
Dit bericht heeft al in de mededeling van februari 2008 gestaan. Ter herinnering is het nu nog een keer
opgenomen.
2

Handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

Op dit moment is er de Autodealerregeling 2007 om de grondslag voor de bijtelling privégebruik auto op
een praktische manier vast te stellen. Deze regeling loopt op 1 oktober 2008 af. Er is nu een andere manier
waarop werkgevers in de autobranche de grondslag voor de bijtelling kunnen vaststellen. Deze manier staat
beschreven in de Handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche. U kunt deze handreiking
downloaden van www.belastingdienst.nl.
De handreiking is bedoeld voor alle werkgevers in de autobranche die door wisselend gebruik van auto’s de
grondslag voor de bijtelling moeilijk vast kunnen stellen. Dus niet alleen dealers in personenauto’s, maar
bijvoorbeeld ook handelaars in tweedehands auto’s, leasemaatschappijen en importeurs kunnen de
handreiking gebruiken.
Tot 1 oktober 2008 bestaan de Autodealerregeling 2007 en de nieuwe manier om de grondslag voor de
bijtelling te bepalen naast elkaar. Dat betekent het volgende:
– 	Werkgevers die nu gebruikmaken van de Autodealerregeling 2007, mogen dat tot 1 oktober 2008 blijven
doen. Op die datum vervalt de regeling.
– 	Alle werkgevers in de autobranche mogen de grondslag voor de bijtelling vanaf 25 juli 2008 op de
nieuwe manier bepalen.
Als u vragen hebt over deze handreiking of als u de grondslag voor de bijtelling op een andere manier wilt
bepalen, kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon of met:
Belastingdienst/Oost/Coördinatiepunt privégebruik auto
Antwoordnummer 403
7100 WB Winterswijk
3

Verrekenen maandaangifte omzetbelasting met vierwekenaangifte loonheffingen

Tot 1 juli 2008 werd op verzoek een teruggaaf van de maandaangifte omzetbelasting verrekend met de
vierwekenaangifte loonheffingen. Dit is nu in de wet vastgelegd.

LH 103 - 1B86PL

Krijgt u omzetbelasting terug, dan kunt u ons uitstel van betaling vragen voor de te betalen loonheffingen.
Hiervoor moet u wel een verzoek insturen bij uw eigen belastingkantoor. De teruggaaf omzetbelasting wordt
dan verrekend met de loonheffingen.

4

Verklaring arbeidsrelatie elektronisch aanvragen

Met ingang van 22 september 2008 kunt u de Verklaring arbeidsrelatie (var) elektronisch aanvragen. Dit
betekent dat het aanvraagformulier online kan worden ingevuld en verstuurd. Het formulier en meer
informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.
5

Teruggaaf te veel betaalde premies werknemersverzekeringen over 2007

De Belastingdienst is op 21 augustus 2008 gestart met het terugbetalen van de premies werknemersverzekeringen, die in 2007 te veel zijn betaald. U verwerkt deze teruggaaf van de premies zoals dit in de
internetversie van het Handboek 2008 staat, die u kunt downloaden van www.belastingdienst.nl.
Voor de teruggaaf van het werknemersdeel ww-Awf en de Ufo-premie over 2007 hoeft u teruggaven tot
en met € 13 per werknemer niet in uw loonadministratie te verwerken. In dit geval mag u het bedrag van
deze teruggaaf netto uitbetalen aan uw werknemer. Meer informatie over de teruggaaf vindt u op
www.belastingdienst.nl. Uw werknemers of uitkeringsgerechtigden krijgen zelf ook bericht over de teruggaaf.
Hebben ze vragen, dan kunt u ze verwijzen naar de internetsite van de Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl/premie.
6

Aantal aan te geven socialeverzekeringsdagen

Er is onduidelijkheid over het aangeven van het aantal socialeverzekeringsdagen (sv-dagen) bij een werknemer
met een 36-urige werkweek die een vierdaagse werkweek heeft in plaats van een vijfdaagse werkweek. Een
werkdag is een sv-dag als een werknemer over die dag ook loon krijgt. Bij een vierdaagse werkweek gaat u
dus uit van vier sv-dagen. Het maakt dan niet uit hoeveel uren de werknemer op die dag heeft gewerkt. Als
u tussen 1 januari 2006 en nu in deze gevallen toch bent uitgegaan van vijf sv-dagen, hoeft u daarvoor geen
correctieberichten in te sturen.
7

Afgifte loonheffingennummer binnen 5 werkdagen

Er is onduidelijkheid over de afgiftetermijn van nieuwe loonheffingennummers. Wij geven nieuwe
loonheffingennummers af binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag. Wij moeten dan wel alle
gegevens op tijd hebben. In bijzondere gevallen of als de gegevens onvolledig zijn, vragen wij u meer
informatie. Hierdoor kan de afhandeling langer duren.

