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12345 Mededeling 1
Loonheffingen

januari 

In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 
 versoepeling bewaarplicht incidentele reiskostenvergoeding;
 kopie aanvraagformulier Verklaring geen privégebruik auto niet meer te gebruiken als Verklaring geen

privégebruik auto;
 nieuwe naam voor de herinneringsbrief;
 nieuwe codes Zorgverzekeringswet;
 te veel betaalde basispremie / in ;
 foute data in Aangiftebrief Loonheffingen;
 percentage inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor zeevarenden;
 eindheffing voor uitkeringen bij afschaffen ziektekostenregeling in eigen beheer.

Enkele onderwerpen hebben ook als actueelbericht 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  verzendt de Belastingdienst de
papieren versie van het Handboek .

1 Versoepeling bewaarplicht incidentele reiskostenvergoedingen
In de Nieuwsbrief loonheffingen  staat in punt  dat u vervoerbewijzen voor reizen met het openbaar
vervoer niet meer per werknemer bij de loonadministratie hoeft te bewaren, maar dat u deze naar eigen
inzicht in uw administratie mag bewaren. Deze versoepeling van de bewaarplicht geldt met ingang van 
 januari  ook voor vergoedingen van incidentele reiskosten als de werknemer met een eigen vervoer-
middel reist. U moet de gegevens dus wel bewaren, maar u kunt uw administratie op dit punt naar eigen
inzicht inrichten.

2 Kopie aanvraagformulier Verklaring geen privégebruik auto niet meer te gebruiken als Verklaring

geen privégebruik auto

In  mocht u de bijtelling voor privégebruik auto achterwege laten als er nog geen Verklaring geen
privégebruik auto was afgegeven. Voorwaarde was wel dat u beschikte over een kopie van het aanvraag-
formulier voor deze verklaring (zie paragraaf .. van het Handboek loonheffingen ). Omdat de
verklaringen op heel korte termijn worden afgegeven, mag u de kopie van het aanvraagformulier met ingang
van  januari  niet meer gebruiken als Verklaring geen privégebruik auto. Vanaf  januari  moet u
altijd over een kopie van de Verklaring geen privégebruik auto zelf beschikken, als u de bijtelling privégebruik
auto om die reden achterwege laat. 

3 Nieuwe naam voor de herinneringsbrief
De Belastingdienst stuurt u ieder aangiftetijdvak een brief waarin staat op welke datum de aangifte ingediend
en betaald moet zijn. Omdat op deze brief “Herinnering” stond en er ook een acceptgiro bij zat, dachten veel
werkgevers dat ze vergeten waren te betalen. Om dit misverstand voortaan te voorkomen, heet de
herinneringsbrief vanaf  januari  Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen.

4 Nieuwe codes Zorgverzekeringswet 
Met ingang van  januari  zijn er nieuwe codes Zorgverzekeringswet gekomen voor:
– artiesten en beroepssporters; 
– iedereen die niet verzekerd is voor de , maar wel een pseudobijdrage betaalt omdat hij recht heeft op

zorg ten laste van Nederland. 

Het gaat om de volgende codes:

Code Omschrijving
G Niet verzekeringsplichtig omdat het een buitenlandse artiest of beroepssporter betreft die al dan niet lid is

van een buitenlands gezelschap, waarbij code loonbelastingtabel 221, 224 of 225 is toegepast

H Wel verzekeringsplichtig, maar geen tarief toegepast omdat de persoon binnenlandse artiest is, waarbij code

loonbelastingtabel 220 is toegepast

I Niet verzekeringsplichtig omdat de persoon niet verzekerd is voor de AWBZ. Wel is een pseudobijdrage

verschuldigd omdat in het woonland recht bestaat op zorg ten laste van Nederland 

 



5 Te veel betaalde basispremie WAO/WIA in 2006
Als u in  eigenrisicodrager was voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (),
heeft u de volledige basispremie / betaald, dus ook het -deel daarvan (,%). In paragraaf .
van het Handboek Loonheffingen  staat dat u het -deel van de basispremie dat u in  te veel heeft
betaald, in  mag verrekenen. 

In  mag u in uw aangifte loonheffingen steeds een korting van ,% toepassen op de basispremie
/. U past de korting op de basispremie toe bij elke werknemer. Om het bedrag terug te krijgen dat u
in  te veel heeft betaald, moet u de korting elk aangiftetijdvak toepassen, te beginnen bij het eerste tijdvak
van . Hebt u al aangifte gedaan over het eerste tijdvak, dan kunt u een correctie over dat tijdvak indienen.

U mag de korting toepassen zolang u in  eigenrisicodrager voor de  bent. Wilt u uw eigenrisico-
dragerschap met ingang van  juli  beëindigen en doet u per maand aangifte, dan mag u de korting dus
toepassen tot en met juni . Doet u per vier weken aangifte, dan mag u de korting toepassen tot en met
tijdvak .

Op  januari  is de gedifferentieerde premie  ingevoerd. Als eigenrisicodrager hoeft u deze premie niet
te betalen. In  betaalt u dus niet meer te veel premie.  

6 Foute data in Aangiftebrief Loonheffingen

In november heeft u van de Belastingdienst de Aangiftebrief Loonheffingen ontvangen. Hierin staan de
aangiftetijdvakken voor het jaar  en de uiterste aangifte- en betaaldata. Doet u aangifte per maand of per
vier weken, dan staan er foute aangifte- en betaaldata in de brief. Het gaat om de volgende data: 
– Doet u aangifte per maand, dan klopt de uiterste aangiftedatum voor de aangifte van november niet. 

Deze aangifte moet uiterlijk op  januari  zijn ingediend. 
– Doet u aangifte per vier weken, dan zijn de uiterste aangifte- en betaaldatum voor periode  (ingangsdatum

 januari en einddatum  februari) en periode  (ingangsdatum  september en einddatum  oktober
) niet juist:
– De uiterste aangiftedatum voor periode  is  maart  en de uiterste betaaldatum is  maart .
– De aangifte over periode  moet uiterlijk op  november  zijn ingediend en betaald. 

In bijlage  van het Handboek  staan de juiste data. Ook in de Mededeling loonheffingen aangifte doen en
betalen die u voor deze aangiftetijdvakken in  krijgt, staan de juiste data.

7 Percentage inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor zeevarenden
Met ingang van  januari  is het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorg-
verzekeringswet op % gesteld voor zeevarenden. Reden hiervoor is dat reders op grond van internationale
regels de verplichting hebben om een groot deel van de ziektekosten zelf te dragen. Uit recent beschikbaar
gekomen cijfers blijkt dat een percentage van % redelijker is dan het percentage van ,%.

8 Eindheffing voor uitkeringen bij afschaffen ziektekostenregeling in eigen beheer
Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in  zijn er ziektekostenregelingen in eigen beheer vervallen. 
Als er nog uitkeringen worden gedaan op grond van een overgangsregeling, dan is deze uitkering belast.
Hiervoor mag u met ingang van  januari  de eindheffing toepassen zoals die geldt voor moeilijk te
individualiseren loon (zie paragraaf . van het Handboek ). De uitkering moet dan wel aan de volgende
voorwaarden voldoen:
– De uitkering op grond van de overgangsregeling is maximaal % van het bedrag van de uitkeringen die

de werknemer in ,  of  heeft ontvangen. En
– Uw overgangsregeling vervalt uiterlijk op  januari .
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