
Informatie loonbelastingverklaringen 

 

Werknemers die u in dienst hebt, betaalt u salaris uit. Werknemers betalen belasting over dit salaris. 

Hoeveel belasting u moet inhouden, hangt af van wat er op de loonbelastingverklaring ingevuld is. 

 

Als u een werknemer in dienst neemt, overhandigt u de werknemer een loonbelastingverklaring. De 

werknemer vult deze verklaring in. Een kopie mailt u naar ons kantoor en het origineel bewaart u zelf 

in uw loonadministratie. 

 

Uw werknemer is niet verplicht een loonbelastingverklaring in te vullen. Vult uw werknemer geen 

loonbelastingverklaring in, dan mag u de loonheffingskorting niet toepassen. De werknemer betaalt 

dan over het volledige salaris belasting.  

 

Controle  
Bij een controle door de belastingdienst kan er om de loonbelastingverklaringen gevraagd worden. Als 

bij de werknemer de loonheffingskorting toegepast wordt, moet u kunnen aantonen dat de werknemer 

dit verzoek schriftelijk bij u heeft ingediend (de loonbelastingverklaring waarop vermeld staat dat de 

werknemer de loonheffingskorting wil toepassen). Als u de loonheffingskorting toepast en u kunt hier 

geen bewijs van tonen, kan de belastingdienst u een boete opleggen. Daarnaast kan het zijn dat u ook 

nog belasting en/of boete aan de belastingdienst moet nabetalen. Dit zijn kosten voor u die u niet kunt 

verhalen op de werknemer. 

 

Hoe kunt u zien of de loonheffingskorting toegepast wordt 

Op de loonstrook staat bovenin in het rechtse rijtje gegevens: heffingskorting. Als hier ‘Ja’ in staat, 

wordt de loonheffingskorting toegepast. Van alle werknemers waar op de loonstrook ‘Ja’ vermeld 

staat, dient u na te gaan of u de loonbelastingverklaring in uw administratie heeft. Als dit niet het geval 

is, dan adviseren wij u de loonbelastingverklaring uit te printen, aan de werknemer te geven met het 

verzoek deze in te vullen. De originele verklaring graag in uw eigen administratie bewaren en een 

kopie naar ons mailen. 

 

Wijzigen loonheffingskorting 
Indien een werknemer de loonheffingskorting wil wijzigen, dan ook de loonbelastingverklaring 

uitprinten en aan uw werknemer overhandigen met het verzoek deze in te vullen. De oude verklaring 

niet weggooien, maar bewaren. De belastingdienst controleert meestal over voorgaande jaren. Het kan 

zijn dat de verklaring van toepassing is in het jaar waarover controle plaats vindt. 

 

Bewaartermijn  
Als een werknemer uit dienst is, dan dient u de administratie nog 5 jaar te bewaren. 

 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/model_opgaaf_gegevens_voor_de_loonheffingen_lh0082z4pl.pdf

