Aangifte loonheffingen 2018
Aanvragen LH-nummer: www.stamrechtingenieur.nl/downloads/aanvraag_lh_nummer.pdf
Loonheffingenprogramma downloaden: https://mijn.belastingdienst.nl/Webdiensten/action/welkom.do
Groene maandtabel 2018: www.stamrechtingenieur.nl/downloads/groene_tabel_2018.pdf
Loonstaat 2018: www.stamrechtingenieur.nl/downloads/loonstaat_2018.xlsx.
Timing voor uitkering over januari:
- In januari: het LH-programma invullen om de netto en af te dragen bedragen te bepalen.
- Vóor eind januari: het nettobedrag aan jezelf overmaken.
- Vóor de laatste dag van februari: aangifte insturen. Dan moet ook de betaling van de heffing zichtbaar
zijn voor de BD, dus het is verstandig het geld enkele dagen eerder te over te maken!
Andere maanden gaan net zo. Aangifte en afdracht over december zijn dus in januari van het jaar erop!
Maak de loonstaat met daarin de aangegeven bedragen (meestal net anders dan de betaalde bedragen).
Belangrijk: aangifte doen is verplicht, ook als je niets aan te geven hebt, anders krijg je boete!
Het loonheffingenprogramma van de BD moet je als volgt invullen.
Introductie
Gegevens werkgever
Wat gaat u doen?
Aangiftetijdvak selecteren
Aangifte over <tijdvak>

Doorlezen
WZV (= wijst zich vanzelf)
Aangifte doen over een nieuw tijdvak of correctie over een vorig tijdvak.
Kies gewenste periode
Werknemers in dienst? Ja
Aangesloten bij sector? Nee
BSN/sofinummer invullen.
Personeelsnummer mag leeg blijven
Nummer inkomstenverhouding: 1
Code loonbelastingtabel: 022
Werknemer <BSN >
WZV
Inkomstenverhouding
Begindatum dienstbetrekking: datum eerste uitkering bv 01-05-2005
In dit tijdvak geëindigd? Nee
Looncode voor stamrecht: 62 (noot: voor pensioenuitkering: 56)
Code Zorgverzekeringswet: M (wel verzekeringsplichtig, ingeh. bijdrage)
Code invloed verzekeringsplicht werknemersverzekeringen: Geen
Aantal verloonde uren dit tijdvak: 0, contracturen ook 0
Loonbestanddelen/uitkeringen Alles Nee, maar als het stamrecht het enige inkomen is dan
'Hebt u voor de werknemer loonheffingskorting toegepast?' (2e punt) = Ja
Loon werknemer
Loon in geld: bruto uitkering van die maand invullen.
Loon voor de werknemersverzekering: 0. Rest leeg.
Zorgverzekering
5,65% van bruto uitkering tot max € 54614, dus max € 3085,77 /jr.
I.g.v. 12 gelijke maandelijkse uitkeringen: max € 257,14 per mnd
Loonbelasting/Premie
Loon: hetzelfde bedrag als de eerder vermelde bruto uitkering.
volksverzekeringen
Ingehouden LB/premies: zie de groene maandtabel 2018 (link hierboven).
Meestal heb je naast je stamrecht ook ander inkomen zoals WW, AOW.
IOW of IOAW: gebruik dan kolom 2, zonder loonheffingskorting.
Krijg je AOW, gebruik dan kolom 5 (geboren in 1945 of eerder) of kolom
8 (geboren in 1946 of later).
Is het stamrecht het enige inkomen: gebruik dan kolom 3, met LHK.
Eindheffingen
Alles leeg laten
Afdrachtverminderingen
Alles leeg laten
Overzicht van <periode>
Laatste check. Merk op: de BV draagt een geheel aantal euro's af!
Ondertekening en verzending WZV
Let op: elke maand is er een ander betalingskenmerk! De IBAN van de BD is NL86 INGB 0002 4455 88.
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