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Mededeling 4
Loonheffingen

In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

fouten in het Handboek loonheffingen ;
 negatieve bedragen in de aangifte loonheffingen ;

competente inspecteur bij stamrechtvrijstellingen (gouden handdrukken);
 aangifteprogramma van de Belastingdienst voor correcties over .
Enkele onderwerpen hebben ook als actueelbericht op www.belastingdienst.nl gestaan. De informatie is
inmiddels verwerkt in de internetversie van het Handboek loonheffingen .
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Fouten in het Handboek loonheffingen 2007

In het Handboek loonheffingen  (hierna: Handboek ) staan de volgende fouten:
– In paragraaf . en .. van het Handboek  staat welke regels gelden als de aannemer of
thuiswerker aan u als opdrachtgever niet opgeeft hoeveel loon zijn hulpen ontvangen. Het gaat dan om de
volgende regels:
– Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke
bijdrage Zvw moet u het hele loon beschouwen als loon van de aannemer of de thuiswerker.
– Voor de berekening van de verschuldigde premies ,  en / moet u het hele loon in gelijke
delen verdelen over de aannemer of de thuiswerker en zijn hulpen.
Dit is niet juist. Ook voor de berekening van de verschuldigde premies ,  en / moet u het
hele loon beschouwen als loon van de aannemer of de thuiswerker.
– In de laatste alinea van paragraaf .. staat bij het derde gedachtestreepje dat u de bijlage scholieren en
studenten bij uw loonadministratie moet bewaren. Dit moet zijn het Model opgaaf gegevens voor de
loonheffingen (studenten- en scholierenregeling).
– In de linkerkolom van tabel ,  en  (afdrachtvermindering onderwijs) wordt verwezen naar
paragraaf ... Dit moet zijn paragraaf ..
– In paragraaf .. lijken onder het kopje “Soms andere tijdvaktabel toepassen” het derde gedachtestreepje
en de derde alinea alleen te gelden voor vakantiebongerechtigde werknemers. Dit is niet het geval. De
tekst van het derde gedachtestreepje moet zijn: “Als er in het loontijdvak van bijvoorbeeld een maand of
vier weken dagen zijn waarover de fulltime werkende werknemer geen loon geniet. Dit geldt ook voor de
fulltime werkende werknemer met vakantiebonnen.” In de alinea daaronder moet de tweede zin worden:
“Bij een parttime werkende werknemer hoeft u bij het opnemen van onbetaald verlof geen afwijkende
tabellen toe te passen (zie ook ..). Dit geldt ook voor de parttime werkende werknemer met
vakantiebonnen.”
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Negatieve bedragen in de aangifte loonheffingen 2007

Doet u aangifte loonheffingen over  met het aangifteprogramma van de Belastingdienst? Dan kunt u
geen negatieve bedragen in uw aangiften invullen. Half juni kunt u een nieuwe versie van het aangifteprogramma  downloaden van het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst.
Daarin kunt u wel negatieve bedragen invullen. U downloadt het nieuwe programma door te dubbelklikken
op de aangifte die u op dat moment voor u klaarstaat. Als u de nieuwe versie van het programma op dezelfde
plek op uw computer installeert als de oude versie, dan wordt die oude versie automatisch overschreven.
De gegevens van uw vorige aangiften kunt u nog steeds gebruiken in de nieuwe versie van het programma.
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Competente inspecteur bij stamrechtvrijstellingen (gouden handdrukken)

LH 103 - 1B74PL

Als u een werknemer een ontslagvergoeding geeft, kunt u de Belastingdienst samen vragen of de
stamrechtvrijstelling van toepassing is. Als de stamrechtvrijstelling van toepassing is, bent u geen
loonheffingen verschuldigd (zie paragraaf . van het Handboek ). Vanaf  juli  moet u deze
vraag voorleggen aan de inspecteur onder wie u valt, en niet meer aan de inspecteur van uw werknemer.
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Aangifteprogramma van de Belastingdienst voor correcties over 2006

In de mededeling van april staat dat u een nieuw aangifteprogramma kunt downloaden voor correcties over
. Dit doet u door in het “Overzicht aangiften en opgaven” op het beveiligde gedeelte van de internetsite
van de Belastingdienst te dubbelklikken op de aangifte die u op dat moment wilt corrigeren. U kunt het
programma dan installeren. U kunt het gedownloade programma gebruiken voor deze correctie, maar ook
voor alle volgende correcties over .
Let op!
Als u een tijdvak corrigeert, dan moet u voor dat tijdvak de volledige aangifte opnieuw invullen. U vult dus de
gegevens van alle werknemers in, óók de gegevens die niet zijn gewijzigd. Deze correctie overschrijft de eerdere
aangifte. Wanneer u de correctie niet volledig invult, dan gaan er dus gegevens verloren.
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