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12345 Mededeling 6
Loonheffingen
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In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
 controle op aangifte loonheffingen met softwarepakket verandert vanaf  januari 

 onbelast vergoeden of verstrekken van mobiele telefoons en telefoonfunctie
 aangiftetijdvak (maand of vier weken) voor  wijzigen
 uitspraken op bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen loonheffingen
 bezwaar tegen belastbaar jaarloon
 'datum aanvang inkomstenperiode' in eerste aangifte over 

Enkele onderwerpen hebben al op www.belastingdienst.nl gestaan. De informatie is inmiddels verwerkt in
de internetversie van het Handboek loonheffingen  (hierna: Handboek ).

1 Controle op aangifte loonheffingen met softwarepakket verandert vanaf 1 januari 2008
Sinds  januari  moet u elektronisch aangifte loonheffingen doen. Als u dat doet met een software-
pakket, dan is het volgende voor u van belang.

De Belastingdienst en  stellen eisen aan de aangifte loonheffingen. Die eisen zijn vastgelegd in
specificaties voor softwareontwikkelaars. De Belastingdienst en  willen op die manier samen met de
leveranciers van salarissoftware de kwaliteit van de gegevens in de aangifte verbeteren. Vanaf  januari 

controleert de Belastingdienst direct bij het indienen of de aangifte aan de eisen voldoet. Is dat niet het geval,
dan wordt uw aangifte geweigerd.

Waarom verandert de controle?
Het softwarepakket dat u voor uw aangifte gebruikt, moet door de softwareontwikkelaar zijn gebouwd
volgens de eisen die de Belastingdienst en  aan de aangifte loonheffingen stellen. Verplichte velden, zoals
het adres, de postcode en de woonplaats van een werknemer, moeten bijvoorbeeld gevuld zijn. En er mogen
alleen codes gebruikt worden uit de codelijsten die de Belastingdienst beschikbaar stelt. 

In de aangiften loonheffingen die in  en  zijn ingediend, zitten veel fouten in het werknemersdeel.
U moet dan denken aan fout ingevulde loonheffingennummers, niet-bestaande sector- of cao-codes,
aangiftetijdvakken die niet kloppen en verplichte velden die niet zijn ingevuld. Hierdoor konden veel
werknemersgegevens uit de aangiften niet in de polisadministratie bij  worden opgenomen. De
Belastingdienst heeft de gegevens in de polisadministratie nodig om toeslagen vast te stellen, maar ook om te
veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen
terug te betalen. 

De controle op de aangiften gaat in 2008 veranderen, zodat de Belastingdienst fouten eerder kan
constateren. Nadat de fouten hersteld zijn en de aangifte opnieuw is ingediend, kunnen de werknemers-
gegevens van de aangifte loonheffingen dan wel in de polisadministratie terechtkomen. 

Wat verandert er?
Vanaf  januari  wordt de controle of een aangifte voldoet aan de eisen, direct uitgevoerd als u uw
aangifte instuurt. Er wordt dan gekeken of alle verplichte gegevens zijn ingevuld en of de ingevulde gegevens
voldoen aan de eisen. Zo is in  vaak geconstateerd dat in sommige administraties fictieve /sofi-
nummers voorkomen met drie nullen als eerste cijfers. Als u die in  opneemt in uw aangifte loon-
heffingen, dan wordt uw aangifte 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. 

Veel van de controles vinden automatisch plaats in de aangiftesoftware. De software voorkomt dan dat uw
aangifte anders bij het indienen zou worden geweigerd. Om te voorkomen dat uw aangifte fouten bevat, is
het in ieder geval van belang dat u ervoor zorgt dat de gegevens in uw administratie juist zijn.

Binnenkort publiceren wij op www.belastingdienst.nl een lijst met de controles die wij doen om te kijken of
uw aangifte loonheffingen voldoet aan de eisen die wij stellen. In die lijst staat per controle waar u bij het
invullen van de aangifte loonheffingen op moet letten. Het is van groot 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.  

Aangifte op tijd indienen
Dien uw aangiften loonheffingen ruim voor de uiterste aangiftedatum in. Als uw aangifte wordt geweigerd,
hebt u nog voldoende tijd om uw aangifte aan te passen. 

2 Onbelast vergoeden of verstrekken van mobiele telefoons en telefoonfunctie
U mag uw werknemer een mobiele telefoon onbelast vergoeden of verstrekken als hij de telefoon voor meer
dan % zakelijk gebruikt (zie paragraaf . van het Handboek ). Dit geldt ook voor andere apparaten
waarbij de communicatie (zoals telefonie, sms, e-mail en internet) een centrale rol speelt. Voorbeelden daarvan
zijn een zogenoemde smartphone en een BlackBerry. Dit soort apparaten hebben de uiterlijke kenmerken van
een mobiele telefoon. Het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn te beperkt voor langdurig gebruik als
computer.

Pocket-pc’s, mininotebooks en navigatieapparatuur worden gezien als computers en niet als mobiele telefoon.
Dat betekent dat u deze apparaten onbelast mag vergoeden en verstrekken als uw werknemer de apparatuur
voor % of meer zakelijk gebruikt (zie paragraaf . van het Handboek ).

Let op!
Als een toestel extra functies heeft (bijvoorbeeld fotografie, muziek, video of gps) is er vaak eerder sprake van privé-
gebruik. Bij deze toestellen kunnen wij vragen het zakelijke gebruik aannemelijk te maken. 

3 Aangiftetijdvak (maand of vier weken) voor 2008 wijzigen
Het aangiftetijdvak is het tijdvak (een maand of een periode van vier weken) waarover u aangifte loon-
heffingen moet doen. Wilt u in  een ander aangiftetijdvak, dat wil zeggen: wilt u bijvoorbeeld per maand
aangifte doen in plaats van per vier weken? Vult u dan het formulier Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen in
en stuur dit vóór  december  naar ons toe (zie paragraaf .. van het Handboek ). U kunt dit
formulier downloaden van www.belastingdienst.nl.

Let op!
Als het formulier later dan  december bij ons binnen is, dan gaat het nieuwe aangiftetijdvak in  in.

4 Uitspraken op bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen loonheffingen
Het kan zijn dat u over een of meer aangiftetijdvakken van  een naheffingsaanslag hebt gekregen. Als u
hiertegen bezwaar hebt gemaakt, dan is het volgende van belang. Wij zijn sinds kort begonnen met het
afhandelen van deze bezwaarschriften. De afhandeling is vertraagd door automatiseringsproblemen. Om de
bezwaarschriften sneller af te kunnen handelen, krijgt u, als wij volledig aan uw bezwaar tegemoetkomen, geen
formele uitspraak op bezwaar. U krijgt van ons een brief waarin staat dat de naheffingsaanslag is verminderd,
en met de financiële afwikkeling hiervan. In de brief staat ook dat u contact moet opnemen met uw belasting-
kantoor als u niet akkoord gaat met deze manier van afhandeling.

5 Bezwaar tegen belastbaar jaarloon
Werknemers en uitkeringsgerechtigden die recht hebben op een inkomensafhankelijke regeling (bijvoorbeeld
toeslagen) en die vinden dat het belastbare loon op hun jaaropgaaf niet klopt, kunnen ons vragen om het
belastbare jaarloon vast te stellen op het bedrag dat het volgens hen moet zijn. Een werknemer of uitkerings-
gerechtigde kan dit met terugwerkende kracht ook doen voor de jaaropgaaf . Hij moet dan aangeven
waarom het belastbare loon op de jaaropgaaf volgens hem niet juist is. Als de werknemer of uitkerings-
gerechtigde het vervolgens niet eens is met het belastbare jaarloon dat wij vaststellen, dan kan hij hiertegen in
bezwaar en beroep gaan. 

De beschikking waarin wij het belastbare loon vaststellen, kan voor u als werkgever gevolgen hebben. Als u het
belastbare loon te laag had vastgesteld, dan kunnen wij u verplichten de eerdere aangiften te corrigeren of u
krijgt een naheffingsaanslag loonheffingen (zie hoofdstuk  van het Handboek ). Als het belastbare loon
te hoog was vastgesteld, kunnen wij u verplichten de eerdere aangiften te corrigeren.

6 'Datum aanvang inkomstenperiode' in eerste aangifte over 2008
Het kan zijn dat uw eerste loontijdvak van  niet begint in januari , maar in december . Als u in
de aangifte loonheffingen over het eerste aangiftetijdvak van  de 'datum aanvang inkomstenperiode' moet
invullen, dan moet u daar in dit geval '--' invullen. Dit veld mag namelijk geen datum bevatten die
vóór  januari  ligt. Dit probleem speelt niet als u aangifte doet via het beveiligde gedeelte van onze
internetsite.
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