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12345 Mededeling 3
Loonheffingen

april 

In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
 fouten in het Handboek loonheffingen ;
 uitbreiding regeling voor bedrijfsfitness;
 onderhoudswerkzaamheden aan beveiligde gedeelte van de internetsite op  april;
 correcties over  als u aangifte doet via de internetsite van de Belastingdienst;
 versnelde teruggaaf van te veel betaalde loonheffingen in .

Enkele onderwerpen hebben ook als actueelbericht op www.belastingdienst.nl gestaan. De informatie is
inmiddels verwerkt in de internetversie van het Handboek loonheffingen .

1 Fouten in het Handboek loonheffingen 2007

In het Handboek loonheffingen  (hierna: Handboek ) dat u onlangs heeft ontvangen, staan de
volgende fouten:
– In paragraaf . staat onder het kopje “Berekening eindheffing over moeilijk individualiseerbaar loon” 

ten onrechte nog het volgende: “Alleen voor verstrekte of vergoede personeelsfeesten, -reizen en dergelijke
geldt het enkelvoudige tarief.” Deze zin moet komen te vervallen. Als aan bepaalde voorwaarden is
voldaan, zijn personeelsfeesten, -reizen en dergelijke of vergoedingen daarvoor vanaf  januari 

namelijk geheel onbelast (zie paragraaf . van het Handboek ). Als niet aan de voorwaarden is
voldaan, zijn personeelsfeesten, -reizen en dergelijke of vergoedingen daarvoor normaal belast loon.

– In paragraaf .. ontbreekt onder het kopje “Geen dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen”
onder de opsomming de volgende informatie: 
“Verder zijn werknemers niet langer verzekerd voor de werknemersverzekeringen vanaf de eerste dag van
de maand waarin zij  worden. Vanaf dat moment bent u voor deze werknemers – ook als zij nog in een
echte of fictieve dienstbetrekking werken – geen premies werknemersverzekeringen meer verschuldigd.”

– In tabel  (Premie sectorfonds ) is bij sector  met code risicogroep  en bij sector  met code
risicogroep  de uniforme opslag kinderopvang van ,% niet opgeteld. Het vermelde premiepercentage
van ,% moet in beide gevallen ,% zijn.

– In paragraaf .. is onder het kopje “Let op!” de volgende tekst weggevallen: 
“Vanaf  januari  mag u één aangifte loonheffingen indienen als u werknemers in dienst heeft voor
wie u Ufo-premie moet betalen, en werknemers voor wie u premie -Awf moet betalen. In het
werknemersdeel van de aangifte vermeldt u óf de Ufo-premie óf de premie -Awf. In het collectieve deel
telt u de premies bij elkaar op.

Let op!
Het kan zijn dat een werknemer bij u twee dienstbetrekkingen heeft waarbij voor de ene dienstbetrekking Ufo-
premie verschuldigd is en voor de andere premie WW-Awf. In dat geval moet u deze dienstbetrekkingen als twee
afzonderlijke dienstbetrekkingen in de aangifte opnemen. U vult dus voor beide dienstbetrekkingen een
werknemersdeel van de aangifte in.

Als u werknemers voor wie u premie -Awf moet betalen, eerder onder een apart loonheffingennummer
aangaf, kunt u dit loonheffingennummer laten intrekken. Neem daarvoor contact op met uw belasting-
kantoor. Als u het loonheffingennummer laat intrekken, moet u in de laatste aangifte met dat loon-
heffingennummer, een datum einde dienstbetrekking invullen. En in de volgende aangifte onder het
andere loonheffingennummer moet u voor de desbetreffende werknemers een nieuwe dienstbetrekking
opvoeren. Als u later een correctie wilt indienen voor het ingetrokken loonheffingennummer, dan moet u
een losse correctie indienen met het oude, ingetrokken loonheffingennummer.

Het blijft in  en volgende jaren mogelijk om, net als in , met verschillende loonheffingen-
nummers aangifte te doen.”

 



2 Uitbreiding regeling voor bedrijfsfitness
De regeling voor bedrijfsfitness is met terugwerkende kracht tot en met  januari  verruimd. Er zijn voor
de plaats van de fitness nu de volgende drie mogelijkheden:
– De fitness vindt plaats in een vestiging van uw bedrijf of instelling.
– De fitness vindt plaats in een fitnesscentrum dat u voor al uw werknemers heeft aangewezen.
– U sluit een overeenkomst met één fitnessbedrijf op grond waarvan uw werknemers kunnen fitnessen in 

elke vestiging van dat fitnessbedrijf.

Als u meer dan een vestiging heeft, gelden de twee laatstgenoemde mogelijkheden per vestiging. U kunt dus
per vestiging een fitnesscentrum aanwijzen of een overeenkomst sluiten met één fitnessbedrijf op grond
waarvan uw werknemers kunnen fitnessen in elke vestiging van dat fitnessbedrijf.

De andere voorwaarden voor belastingvrije vergoeding of verstrekking van bedrijfsfitness blijven van kracht.
Zie paragraaf . van het Handboek .

3 Onderhoudswerkzaamheden aan beveiligde gedeelte van de internetsite op 22 april
Op zondag  april voert de Belastingdienst tussen . en . uur onderhoudswerkzaamheden uit aan het
beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Dat betekent dat u op die datum tussen 
. en . uur geen aangiften en geen eerstedagsmeldingen kunt doen. 

4 Correcties over 2006 als u aangifte doet via de internetsite van de Belastingdienst
In paragraaf . van het Handboek  staat hoe u correcties moet indienen over . Doet u aangifte via
de internetsite van de Belastingdienst en is de aangiftetermijn van het laatste tijdvak in  verstreken? 
Dan downloadt u het aangifteformulier van het tijdvak in  waarover u een correctie wilt indienen, van
het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst (zie paragraaf .. van de Handboek ).

Vanaf  april  hoeft u niet meer voor ieder aangiftetijdvak van  een nieuwe aangifte te downloaden.
U downloadt dan één aangifteprogramma  dat u kunt gebruiken voor correcties over alle aangifte-
tijdvakken van .

U vult de correctie over een tijdvak in  volledig opnieuw in. U vult dus de gegevens van alle werknemers
in, ook de gegevens die niet zijn gewijzigd. Wilt u over meer tijdvakken een correctie indienen? Dan moet u
alle correctietijdvakken volledig opnieuw invullen. 

Voorbeeld
U heeft vijf werknemers en u moet voor één werknemer een correctie indienen over juli en september 2006. U vult dan 

de correctie over juli en september 2006 voor alle vijf werknemers volledig opnieuw in, waarbij u bij deze ene werknemer

rekening houdt met de wijzigingen.

Als u uw correctie heeft ingediend, berekent de Belastingdienst het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt.
Als u moet betalen, krijgt u een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Als u een bedrag terugkrijgt, dan
wordt dit een ambtshalve teruggave.

5 Versnelde teruggaaf van te veel betaalde loonheffingen in 2006
Het kan zijn dat u over de aangiftetijdvakken van  in totaal meer loonheffingen heeft betaald dan u
volgens uw aangiften over  verschuldigd bent. Dit kan in de volgende gevallen voorkomen:
– U heeft – per ongeluk – een hoger bedrag aan loonheffingen betaald.
– U heeft correcties over  ingediend bij een aangifte over  waardoor het totaal van de aangifte en de

correcties negatief werd.
– U heeft in  een losse correctie over een tijdvak in  ingediend (zie paragraaf .. van het

Handboek) waardoor u een bedrag terugkrijgt van de Belastingdienst. 

In alle gevallen krijgt u het te veel betaalde bedrag terug van de Belastingdienst. De Belastingdienst is helaas pas
later dit jaar in staat om deze teruggaaf te doen. Als u wilt, kunt u echter een verzoek indienen om een versnelde
uitbetaling van de teruggaaf. U kunt dit verzoek doen voor alle gevallen waarin u over  te veel loon-
heffingen heeft betaald. In het verzoek vermeldt u ten minste uw naam en loonheffingennummer. Ook moet u
aangeven hoeveel u te veel heeft betaald. Neem daarvoor een overzicht op van de bedragen die u voor de
betreffende tijdvakken heeft betaald en aangegeven. U kunt het verzoek naar uw belastingkantoor sturen.

Let op!
U mag het te veel betaalde bedrag aan loonheffingen over  niet verrekenen met de loonheffingen die u over een
tijdvak in  moet betalen. Doet u dit wel, dan krijgt u een naheffingsaanslag over dat tijdvak in  opgelegd.
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