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12345 Mededeling 6
Loonheffingen

november 

In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 
 overgangsmaatregel pensioenregelingen loopt eind  af;
 aangiftebrief loonheffingen ;
 controle werknemersgegevens aangiften loonheffingen;
 te kopiëren pagina’s uit het nieuwe Nederlandse paspoort;
 eigen bijdrage van de auto van de zaak aftrekbaar via de loonheffingen.

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

1 Overgangsmaatregel pensioenregelingen loopt eind 2006 af
Sinds  januari  moeten pensioenregelingen voldoen aan nieuwe fiscale voorwaarden (zie paragraaf
.. van het Handboek ). Als uw pensioenregeling niet aan de nieuwe voorwaarden voldoet, is de hele
pensioenaanspraak in principe belast. Voor  geldt een overgangsregeling. Op grond daarvan kunt u 
% eindheffing verschuldigd zijn over een deel van de premie (zie verder paragraaf .. van het
Handboek ).

Wij maken u er nogmaals op attent dat u uw pensioenregeling vóór  januari  moet aanpassen aan 
de nieuwe fiscale voorwaarden. Daarmee voorkomt u dat alsnog de hele pensioenaanspraak wordt belast 
per  januari , inclusief de pensioenaanspraak die tot  is opgebouwd.

2 Aangiftebrief loonheffingen 2007
In november ontvangt u per brief een overzicht van uw aangiftetijdvakken voor de aangiften loonheffingen
in . In deze brief staat of u per maand of per vier weken aangifte loonheffingen moet doen. Als in 
uw beschikking staat dat u per maand aangifte moet doen, terwijl u per vier weken aangifte wilt doen 
(of omgekeerd), moet u ons dat vóór  december  laten weten. U kunt dit doen met het formulier
Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen. U kunt dit formulier downloaden van
www.belastingdienst.nl/loonheffingen of aanvragen bij de BelastingTelefoon:  - .

Let op!
In paragraaf .. van het Handboek  staat ten onrechte dat wij uw verzoek om een wijziging vóór 
 december  moeten hebben ontvangen. Dit is niet juist. Wij moeten uw verzoek vóór  december
 hebben ontvangen, omdat wij de wijziging anders niet tijdig kunnen doorvoeren.

3 Controle werknemersgegevens aangiften loonheffingen
Wij hebben de aangiften loonheffingen gecontroleerd op een aantal werknemersgegevens die van belang zijn
voor bijvoorbeeld het vaststellen van een uitkering. Als wij bij die controle één of meer fouten hebben
gevonden in uw aangifte over juli of over het vierwekentijdvak acht, ontvangt u of uw belastingconsulent
daarvan een overzicht. Deze fouten mogen niet meer voorkomen in de volgende nog in te dienen aangiften
loonheffingen. 

Over de tijdvakken vóór juli of tijdvak acht krijgt u geen overzicht van de geconstateerde fouten. U kunt wel
een overzicht opvragen. U mag de voorgaande aangiften corrigeren, maar dat is niet verplicht. Als u dit wel
doet, voorkomt u daarmee zo veel mogelijk dat  u benadert voor aanvullende informatie over de eerste
negen maanden of tien tijdvakken van , als een (ex-)werknemer een uitkering aanvraagt.

Voor een toelichting op de foutmeldingen kunt u de Toelichting resultaten verwerking werknemersgegevens
aangifte loonheffingen  downloaden van www.belastingdienst.nl/loonheffingen. U kunt ook bellen met de
BelastingTelefoon:  - .

Let op!
De controle van de werknemersgegevens staat los van de fiscale controle van de aangiften. Die controle
gebeurt op basis van de gebruikelijke boekenonderzoeken.

 



4 Te kopiëren pagina's uit het nieuwe Nederlandse paspoort
U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen en een kopie van zijn identiteitsbewijs bewaren 
(zie paragraaf . van het Handboek ). In de mededeling van mei  hebben wij u geïnformeerd over
de pagina’s die u moet kopiëren uit een Nederlands paspoort. Sinds augustus  is er een nieuw model van
het Nederlandse paspoort. Uit dit nieuwe paspoort moet u bladzijde  kopiëren.

5 Eigen bijdrage van de auto van de zaak aftrekbaar via de loonheffingen
De belastingheffing over het privégebruik van een ter beschikking gestelde (bestel)auto is sinds 

verschoven van de inkomstenbelasting naar de loonbelasting. Als u in  een (bestel)auto aan uw
werknemer ter beschikking stelt die hij ook voor privédoeleinden mag gebruiken, moet u het voordeel voor
uw werknemer tot zijn loon rekenen (zie pararaaf . van het Handboek ). De bijdrage die uw
werknemer voor het privégebruik aan u betaalt, verlaagt deze bijtelling bij het loon.

Het is niet de bedoeling dat uw werknemer zijn bijdrage voor privégebruik aftrekt bij zijn aangifte
inkomstenbelasting over .
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