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Verbeter samen met ons de loonaangifte
Bij deze Aangiftebrief 2019 vragen we uw aandacht voor twee onderwerpen:
• eerder aanleveren van uw loonaangifte
• Forum Salaris voor salarisprofessionals

Eerder aanleveren van uw loonaangifte
De Belastingdienst vraagt u om uw aangifte loonheffingen direct na het verstrekken van de loonstroken in te
dienen. De gegevens uit uw loonaangifte worden namelijk steeds belangrijker voor uw werknemer. En u kunt
hiermee mogelijk ook kosten besparen.

Een paar voorbeelden:
-  Een medewerker kan voor een deel van zijn inkomen afhankelijk zijn van een uitkering, bijstand of 

toeslagen. Als u de loonaangifte eerder aanlevert, zijn de benodigde gegevens eerder beschikbaar bij 
publieke organisaties. Die organisaties regelen bijvoorbeeld een uitkering voor uw werknemer. En 
gebruiken de loongegevens, zodat zij voor uw medewerker geldbedragen in één keer juist kunnen bepalen 
en toekennen. Ook gebruiken publieke organisaties de gegevens om formulieren voor uw werknemer 
zoveel mogelijk vooraf in te vullen. Dat vermindert de kans op fouten.

-  Bij het aanvragen van een hypotheek heeft uw werknemer vaak een werkgeversverklaring nodig, met zo 
actueel mogelijke gegevens. Uw werknemer kan deze verklaring voortaan vaak zelf opvragen via 
MijnOverheid.nl. Zo krijgt hij sneller duidelijkheid over de mogelijkheden voor financiering van een woning. 
Het voordeel hiervan is dat u uw werknemer niet meer administratief hoeft te ondersteunen bij het 
samenstellen van deze verklaring.

Eerder aanleveren van de loonaangiften is vrijwillig, wij stellen uw medewerking zeer op prijs.
Goed om te weten: voor u wijzigt er niets in de vastgestelde uiterste betaaldatums uit de Aangiftebrief 2019.

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl of loonaangifteketen.nl.

Loonstrook verstrekt? Doe uw aangifte direct!

Forum Salaris voor salarisprofessionals
Weet u de finesses van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), de werkkostenregeling (Wkr),
de 30%-regeling voor expats of de autokostenregelingen? Bij het verwerken van salaris komt steeds meer
kijken. Werkzaamheden die vaak door een salarisprofessional worden uitgevoerd en die vragen om actuele
kennis van loonheffingen.

Al meer dan 6.300 salarisprofessionals gebruiken Forum Salaris. Hier werken zij samen met Belastingdienst en
UWV. In een afgeschermde omgeving bespreken ze vragen uit de praktijk en helpen ze vakgenoten met kennis
en ervaring. Bovendien biedt het forum handreikingen, fiscaal nieuws en handhavingsinformatie. Doel is om
samen te komen tot een zo juist en volledig mogelijk ingevulde loonaangifte.

Registreren voor het forum kan via fsa.pleio.nl/login. Dat is gratis.
Of benader het forum via belastingdienst.nl | Personeel en loon | Snel naar.

Nodig uw salarisprofessional uit om kennis te maken met Forum Salaris.

Eerder aanleveren van loonaangiften en Forum Salaris passen bij de stappen van Belastingdienst, UWV en CBS
om de actualiteit en kwaliteit van de loonaangifte(gegevens) verder te verbeteren. Dit doen we samen met 
ondernemers en salarisprofessionals.
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