Handleiding
Help, ik ontvang post
van de belastingdienst

Als u personeel in dienst neemt krijgt u te maken met loonheffingen.
In deze handleiding leggen wij u uit wat u kunt verwachten van de belastingdienst.
We beschrijven welke brieven u ontvangt en wat u moet doen met deze brieven.
Leuker kunnen wij het wel maken; wij verzorgen dit voor u!
Bij vragen helpen wij u graag verder.
Veel leesplezier!
Janine van der Vegte - Bosman
Salaris Maximaal
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Help, ik ontvang post van de belastingdienst
Als u personeel in dienst neemt krijgt u te maken met loonheffingen.
Loonheffing is een verzamelnaam voor de premies volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de
Zorgverzekeringswet.
Al deze premies en bijdrages zijn verwerkt in de loonaangifte.
De loonaangifte wordt in de meeste gevallen per maand of per vier weken ingediend.
De aanvraag om u aan te melden als werkgever voor de belastingdienst vullen we
samen met u in. Dit hoeft alleen bij de eerste werknemer die bij u in dienst komt.
U krijgt na de aanvraag een loonheffingsnummer en een sectorcode toegekend door de
belastingdienst. Deze informatie vanuit de belastingdienst is verdeeld over vier brieven.
In deze handleiding vertellen we u welke brieven dit zijn en wat u hiermee moet doen.
De belastingdienst werkt tegenwoordig ook met mijn berichtenbox op MijnOverheid.nl.
Het is dus goed mogelijk dat u uw brieven digitaal ontvangt i.p.v. op papier.
Houd uw berichtenbox goed in de gaten!
Wat doen wij voor u?
Als er naar aanleiding van de verzonden aanvraag vragen komen van de
belastingdienst, zullen wij de correspondentie op ons nemen.
Omdat wij bij de belastingdienst ons eigen Beconnummer hebben (dit is een nummer
voor intermediairs) kunnen we snel met de belastingdienst communiceren.
Wij maken met u een afspraak over de aanlevering van de brieven die u heeft ontvangen
van de belastingdienst. Het is voor ons belangrijk dat wij alle brieven van u ontvangen.
Wij kunnen dan controleren of alle gegevens juist zijn en deze doorvoeren in de
salarisadministratie.
Welke brieven ontvangt u?
U ontvangt na de aanvraag melden als werkgever vier brieven van de belastingdienst.
De eerste drie brieven ontvangt u ongeveer binnen 14 dagen na de aanvraag.
De laatste brief ontvangt u binnen vier weken na de aanvraag.
Vaststelling belastingplicht.
Aangiftebrief loonheffingen jaar 20.. (fiscaal jaar)
Beschikking loonheffingen sectoraansluiting
Mededeling loonheffingen gedifferentieerde premiepercentage
werkhervattingskas
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De eerste brief die u ontvangt:
Vaststelling belastingplicht
Hierin staat dat u loonaangifte moet doen. Op de achterkant vindt u uw
loonheffingsnummer, aangiftetijdvak (per maand of per vier weken) en uw BSN- of
RISN nummer. Het loonheffingsnummer hebben we nodig om de loonaangifte digitaal
naar de belastingdienst te verzenden.
De tweede brief die u ontvangt:
Aangiftebrief loonheffingen jaar 20.. (fiscaal jaar)
In deze brief vindt u het aangiftetijdvak dat voor uw bedrijf van toepassing is.
Tevens staan hier de uiterste betaal- en aangifte datum vermeld. U ontvangt van ons
maandelijks een overzicht met daarin de te betalen loonbelasting en voor welke datum
het betaald moet zijn.
De derde brief die u ontvangt:
Beschikking loonheffingen sectoraansluiting
In deze brief vindt u in welke sector de belastingdienst u heeft ingedeeld, dit is van
belang om de premies te bepalen. Ook voor de indeling bij een eventueel
pensioenfonds is deze sectorcode van belang.
De vierde brief die u ontvangt:
Mededeling loonheffingen gedifferentieerde premiepercentage
werkhervattingskas
Deze brief geeft aan welke gedifferentieerde premies voor uw bedrijf van toepassing
zijn. Deze premies betaalt u als werkgever voor gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
en Ziektewet (ZW). Deze brief ontvangt u binnen vier weken na aanvraag.
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Brief 1 Vaststelling belastingplicht
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Brief 2 Aangiftebrief loonheffingen
jaar 2017
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Brief 3 Beschikking loonheffingen
sectoraansluiting
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Brief 4 Mededeling loonheffingen
gedifferentieerde premie
percentage werkhervattingskas
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Welke brieven ontvangt u jaarlijks in november?
Ieder jaar ontvangt u een aantal brieven van de belastingdienst die van belang zijn
voor de salarisadministratie.
Dit zijn:
Brief 2 Aangiftebrief loonheffingen 20.. (volgende fiscale jaar)
Brief 4 Mededeling loonheffingen gedifferentieerde premiepercentage
		
werkhervattingskas
Deze brieven komen jaarlijks ongeveer in november in uw brievenbus of in uw digitale
berichtenbox.
Het enige wat u hoeft te doen, is ze naar ons te mailen of te sturen.
info@salarismaximaal.nl
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Bezoekadres Salaris Maximaal
Dokter van Deenweg 108
Verzamelgebouw HupTo, Unit 447
8025 BK Zwolle
Janine van der Vegte - Bosman
038-8885418
06-40250815
www.salarismaximaal.nl
info@salarismaximaal.nl

