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12345 Mededeling 5
Loonheffingen

september 

In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
 buitenlandse studenten en scholieren;
 gedifferentieerde premie  en/of  ;
 verrekening van correctie-&-verklaring;
 verhalen loonbelasting/premie volksverzekeringen over jaren vóór ;
 correctieverplichting werknemersgegevens in de aangifte loonheffingen;
 jaarloongegevens ;
 directeur-grootaandeelhouder;
 aanvragen eigenrisicodragerschap  voor  oktober.

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

1 Buitenlandse studenten en scholieren
Neemt u in de schoolvakanties tijdelijk een buitenlandse student of scholier aan? En komt die student of
scholier uit een ander land van de Europese Unie, of uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein?
Dan geldt het volgende:
– U mag voor deze studenten en scholieren de studenten- en scholierenregeling toepassen. U hoeft dan

meestal geen (of minder) loonheffingen te betalen, omdat u rekening mag houden met een hogere
loonheffingskorting. U moet wel kunnen bewijzen dat er sprake is van een student of scholier. Dit bewijs
kunt u sinds  juli dit jaar eenvoudig leveren als de student of scholier een  (International Student
Identity Card) heeft. 

– De normale verplichtingen voor de loonheffingen gelden. U moet dus uiterlijk de dag voor de eerste
werkdag van de student of scholier een verklaring van hem krijgen met daarop de gegevens die u nodig
hebt voor het doen van eerstedagsmelding en voor het berekenen van de loonheffingen. Past u de
studenten- en scholierenregeling toe, dan kunt u voor deze verklaring het Model opgaaf gegevens voor de
loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) gebruiken. U kunt dit formulier downloaden van
www.belastingdienst.nl. Bij vraag c vult u dan geen correspondentienummer in, maar geeft u aan dat het
gaat om een buitenlandse student of scholier. Dit formulier bewaart u samen met een kopie van de  bij
uw loonadministratie. 

– De buitenlandse studenten en scholieren die in Nederland een bijbaantje hebben, zijn meestal ook
verzekerd voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen; behalve als ze in Nederland stage
lopen in het kader van hun opleiding aan de universiteit of school. In uw aangifte loonheffingen moet u
dus waarschijnlijk aangifte doen voor alle loonheffingen. Werkt u in de sector Agrarisch bedrijf, Bouw-
bedrijf, Culturele instellingen, Horeca algemeen of Schildersbedrijf? Dan mag u voor buitenlandse
studenten en scholieren uit de genoemde landen voor de sectorpremie  het lage premiepercentage
toepassen, als zij maximaal acht aaneengesloten weken per kalenderjaar bij u in dienst zijn.

2 Gedifferentieerde premie WAO en/of WGA 2007
Onlangs hebt u een beschikking ontvangen met het definitief vastgestelde gedifferentieerde premiepercentage
 of  . Als dit definitieve percentage niet afwijkt van het premiepercentage dat u tot nu toe in
 hebt toegepast, hoeft u niets te doen.

Als het definitieve premiepercentage wel afwijkt van het premiepercentage dat u tot nu toe in  hebt
toegepast, hebt u twee mogelijkheden:
– U past het definitief vastgestelde premiepercentage vanaf de eerstvolgende aangifte toe.
– U blijft het premiepercentage dat u tot nu toe gebruikte, tot eind  toepassen.

Definitief vastgesteld premiepercentage vanaf de eerstvolgende aangifte toepassen
U kunt het definitief vastgestelde premiepercentage vanaf de eerstvolgende aangifte loonheffingen na
ontvangst van het definitieve percentage toepassen. De aangiften over  die u al hebt ingediend en
waarbij u het voorlopige premiepercentage hebt toegepast, moet u dan corrigeren. U dient deze correcties in
bij uw eerstvolgende of daaropvolgende aangifte loonheffingen. U corrigeert het werkgeversdeel en de
werknemersdelen, waarbij u het definitief vastgestelde percentage verwerkt. Het bedrag dat u moet bijbetalen
of dat u te veel hebt betaald, verrekent u met het te betalen bedrag van het aangiftetijdvak waarbij u de
correctie indient.

 



Premiepercentage dat u tot nu toe gebruikte, tot eind  toepassen
U kunt het premiepercentage dat u tot nu toe gebruikte, tot eind  blijven toepassen. Kies hier
bijvoorbeeld voor als uw software de eerste mogelijkheid niet toelaat. In februari  krijgt u dan van ons een
brief waarin staat hoe u ons kunt vragen u een naheffingsaanslag op te leggen of een teruggaaf te verlenen
omdat u over  het voorlopige premiepercentage hebt toegepast. U krijgt dan tot  maart  de tijd om
zo’n verzoek in te dienen.

3 Verrekening van correctie-S&O-verklaring
Als u van SenterNovem een correctie-&-verklaring hebt ontvangen, moet u het bedrag van de correctie
verrekenen in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de correctieverklaring is gedagtekend. In de
praktijk blijkt dit vaak een probleem, bijvoorbeeld omdat de verklaring is gedagtekend vlak voor het einde van
het aangiftetijdvak. Administratief is het dan niet altijd mogelijk om de correctie op tijd te verwerken.
Daarom mag u, vooruitlopend op een wetswijziging, de correctie verrekenen in de aangifte over het tijdvak
waarin de verklaring is getekend, of in de aangifte over het daaropvolgende tijdvak.

4 Verhalen loonbelasting/premie volksverzekeringen over jaren vóór 2006
Heeft de Belastingdienst u een naheffingsaanslag opgelegd en verhaalt u de verschuldigde loonbelasting/
premie volksverzekeringen niet op uw werknemers? Dan is dat voordeel voor uw werknemers belast loon. 

Wordt de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen als eindheffing nageheven, dan is het
voordeel van het niet-verhalen uiterlijk belast loon op het moment dat de naheffingsaanslag wordt opgelegd.
Wordt de naheffingsaanslag in  of in  opgelegd, dan moet u over het voordeel van het niet-verhalen
van de loonbelasting/premie volksverzekeringen misschien premies werknemersverzekeringen en inkomens-
afhankelijke bijdrage Zvw betalen. Als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet, hoeft u geen premies
werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen:
– De verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt als eindheffing nageheven.
– De naheffing heeft betrekking op loon in , ,  of .

5 Correctieverplichting werknemersgegevens in de aangifte loonheffingen
Als u of de Belastingdienst fouten ontdekt in uw aangifte loonheffingen, bent u verplicht die te corrigeren.
Anders komen er onjuiste inkomensgegevens van uw werknemers in de polisadministratie van  te staan.
De juistheid van deze gegevens is van belang, omdat eventuele uitkeringen aan uw werknemers zijn gebaseerd
op de gegevens in de polisadministratie.

In sommige gevallen zullen de (uitkerings)belangen van uw werknemers niet opwegen tegen de
administratieve lasten die het corrigeren van de werknemersgegevens met zich meebrengt. Daarom kunt u de
Belastingdienst vragen om een naheffingsaanslag zonder dat u de individuele werknemersgegevens hoeft te
corrigeren. U moet dan wel aan de volgende vier voorwaarden voldoen:
– De eventueel verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt als eindheffing nageheven. 
– De fouten in de aangifte zitten in loonbestanddelen die niet of moeilijk individualiseerbaar zijn. 
– U maakt aannemelijk dat een naheffingsaanslag zonder correctie van de werknemersgegevens geen nadelige

gevolgen heeft voor een eventuele uitkering van uw werknemers.
– U betaalt alsnog de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, die u

verschuldigd zou zijn bij een correctie van de werknemersgegevens. De Belastingdienst legt u hiervoor een
naheffingsaanslag op.

6 Jaarloongegevens 2006
In de afgelopen periode is gebleken dat een deel van de aangeleverde werknemergegevens over  uit de
loonaangifteketen van Belastingdienst en  niet bruikbaar is voor de processen van de Belastingdienst. 
Het gaat om gegevens die nodig zijn voor onder meer het definitief vaststellen en uitbetalen van toeslagen aan
grote groepen mensen. Daarnaast zijn de gegevens ook nodig om te veel ingehouden inkomensafhankelijke
bijdragen Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen terug te betalen. Daarom heeft de
Belastingdienst een deel van de inhoudingsplichtigen gevraagd jaarloongegevens over  aan te leveren. 
Niet alle jaarloongegevens over  hoeven aangeleverd te worden. Er kan worden volstaan met het 
aanleveren van een beperktere gegevensset. Welke gegevens dat zijn, staat in de Gegevensspecificatie jaarloon-
gegevens . U kunt deze downloaden van www.belastingdienst.nl.

Betrokken werkgevers hebben een brief ontvangen
Als u jaarloongegevens moet aanleveren, hebt u half augustus een brief ontvangen met het verzoek om deze
gegevens vóór  oktober  aan te leveren. In de brief staat ook om welke gegevens het gaat. U kunt de
gegevens aanleveren vanaf  september . Het aanleveren van de gegevens is wettelijk verplicht.
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Aangifte loonheffingen over  en  en correcties
De problemen met de loongegevens hebben geen gevolgen voor het doen van aangifte loonheffingen over
 en . U moet correcties op uw aangiften over  gewoon blijven indienen. Dat geldt ook voor uw
aangiften over  en correcties daarop.

Excuses
De Belastingdienst is zich er goed van bewust dat de problemen met de loongegevens een extra inspanning
vragen van werkgevers en intermediairs, waaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden. De Belastingdienst
betreurt dat en biedt hiervoor mede namens  zijn verontschuldigingen aan. Op korte termijn zal met
vertegenwoordigers van werkgevers, marktpartijen en softwareleveranciers worden overlegd op welke manier
zo snel mogelijk beter aangesloten kan worden bij de administratieve praktijk van werkgevers. 

7 Directeur-grootaandeelhouder
Op  januari  vervalt de inhoudingsplicht voor de loonheffingen van vennootschappen met alleen
directeuren-grootaandeelhouders in dienst die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
Vennootschappen die volgens de gegevens van de Belastingdienst aan deze voorwaarde voldoen, hebben een
brief gekregen met een formulier Opgaaf Beëindiging inhoudingsplicht. Dit formulier moet uiterlijk op 
 september  bij de Belastingdienst binnen zijn om de beëindiging op tijd te kunnen verwerken.

Hebt u geen brief van de Belastingdienst ontvangen, maar voldoet uw vennootschap wel aan de voorwaarde
om de inhoudingsplicht per  januari  te laten eindigen? Dan kunt u het formulier Opgaaf Beëindiging
inhoudingsplicht downloaden van www.belastingdienst.nl. Stuur het formulier voor  september naar: 
Belastingdienst
Antwoordnummer 

 TX Heerlen

8 Aanvragen eigenrisicodragerschap WGA voor 2 oktober
Wilt u vanaf  januari  eigenrisicodrager voor de  worden? Dan moet uw aanvraagformulier voor 
 oktober bij de Belastingdienst binnen zijn.

Als u eigenrisicodrager wordt voor de , draagt u zelf het risico dat u maximaal tien jaar de -uitkering
moet betalen voor een werknemer die gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid wordt. Of u verzekert dit risico geheel
of gedeeltelijk particulier. Als eigenrisicodrager betaalt u geen gedifferentieerde -premie. Om eigenrisico-
drager voor de  te worden, moet u aan de volgende twee voorwaarden voldoen:
– U beschikt over een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of een erkende verzekeraar. 

U kunt een modelgarantieverklaring downloaden van www.belastingdienst.nl.
– U bent in de drie jaar voor de ingangsdatum niet al eerder eigenrisicodrager voor de  geweest.

Als u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u een beschikking van de Belastingdienst.

Meer informatie over eigenrisicodragerschap vindt u in hoofdstuk  van het Handboek Loonheffingen .
Of kijk op www.werkennaarvermogen.nl en www.uwv.nl/erd.
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