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Inhoud

▪ Timing van de aangifte en afdrachten

▪ De online aangifte
– Uitleg wat er op elk scherm moet worden ingevuld

▪ Nuttige links met o.m.
– Aanvragen loonheffingennummer

– De groene tabellen

– Lijst betalingskenmerken

▪ Slotopmerkingen
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Introductie / Timing

▪ Timing voor uitkering over januari:
– In januari: de LB (groene tabel) en bijdrage ZVW bepalen om de 

netto uitkering en de af te dragen bedragen vast te stellen.

– Vóor eind januari: het nettobedrag aan jezelf overmaken.

– Vóor de laatste dag van februari: aangifte doen en dan moet ook de 
betaling zijn ontvangen door de BD. De BD stuurt geen aanslag!

▪ Andere maanden gaan net zo. Aangifte en afdracht over 

december zijn dus uiterlijk in januari van het jaar erop!

▪ Houd loonstaat 2023 bij met daarin de aangegeven bedragen.

▪ Belangrijk: elke maand aangifte doen, ook bij nul uitkering!
– Dus ook als je maar 1 uitkering doet dit jaar…

▪ Inloggen via: https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/onp

▪ De volgende slides leiden je per scherm door de aangifte

https://www.stamrechtingenieur.nl/downloads/loonstaat_2023.xlsx
https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/onp
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Eerst op deze 

tekst klikken, 

vink dan het LH 

nummer aan en 

klik dan klik 

"Opslaan"!
Je kunt nu in 1 sessie de aangifte 

doen voor alle 12 maanden!

De aangifte 2023 is onveranderd. De 

screenshots zijn van 2022 en waar 

2022 wordt genoemd, 2023 lezen!



We beginnen 

natuurlijk met 

januari…

Nogmaals: waar 2022 staat, 2023 lezen!
Als je hier niet alle maanden 

ziet: terug naar de vorige slide!
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Even doorlezen, 

het meeste spreekt 

voor zich.
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Spreekt voor zich…

Per maand! Ook als je 
maar 1 x per jaar uitkeert!
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0221

Evt. de BSN van een tweede 
persoon die uitkeringen krijgt.

Altijd 'ja', ook als deze 
maand de uitkering nul is!
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Spreekt voor zich…

071000000-1
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M

Datum allereerste uitkering

Looncode is 59 voor stamrecht 
en 56 voor pensioen.
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Alles “Nee”, behalve als het stamrecht je enige 
inkomen is, dan wordt het tweede punt “Ja”.
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Bruto uitkering deze maand

De rest mag je leeglaten
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5.43% van de bruto uitkering.
Alleen i.g.v. 12 gelijke maandelijkse 
uitkeringen: max € 302.96 per mnd
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▪ Zie de groene maandtabel 2023.

▪ Gebruik eventueel het iets lagere bedrag.

▪ Heb je naast je stamrecht ook ander inkomen gebruik dan 
de kolom B, D of F, “zonder loonheffingskorting”.

▪ Is het stamrecht het enige inkomen: kolom C, E of G

▪ Doe je maar 1 uitkering in 2023, gebruik dan 49.5% met 
0% ZVW of 12 x het equivalente maandbedrag of gebruik 
de tabel bijzondere beloningen

▪ Bedenk: het is een vóorheffing, je bruto uitkering telt 
volledig mee in je IB aangifte!

Dezelfde bruto uitkering

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2023/v01/pdf/groen_mnd_nl_std_alg_20230101.pdf
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Alles leeg
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Alles leeg
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De bedragen hier worden naar beneden afgerond!

Bijvoorbeeld: bruto bedrag = € 583,77 en loonheffingen = € 143, 

dan maak je 583,77-143 = € 440,77 over naar privé.

16-cijferig kenmerk t.b.v. overschrijving



Tinus van de Wouw

Je kunt de aangifte downloaden, maar ook 
altijd later online nog inzien en/of wijzigen.

Wijzigen van een aangifte:
- Als de uiterste aangifte termijn nog niet is verstreken, klik in het 

openingsscherm op ‘wijzigen’ voor de betreffende maand
- Is de uiterste aangiftetermijn al wel verstreken gebruik dan in 

een nog open aangifte:
"wijzig een aangifte uit een vorige periode".

- Waarom niet alles gewoon achteraf te wijzigen is, is een raadsel
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Volgende maanden

▪ Nieuwe maand: alles wordt overgenomen van de vorige maand

▪ Als je alleen een eenmalige uitkering doet moet je dus goed 

opletten! Altijd elke maand aangifte doen!

▪ Je wordt gevraagd een correctie over een vorige maand in te 

voeren – nee dus.

▪ Let op iedere maand heeft een eigen kenmerk en dat is ook elk 

jaar weer verschillend!
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Nuttige links

▪ Aanvragen LH-nummer: 
www.stamrechtingenieur.nl/downloads/aanvraag_lh_nummer.pdf

▪ Inloggen Belastingdienst Zakelijk: 
https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/onp

▪ Groene maandtabel 2023:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2023/v01/pdf/groen_mn

d_nl_std_alg_20230101.pdf

▪ Groene tabel bijzondere uitkeringen: 
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2022

/v01/pdf/groen_bb_nl_std_alg_20220101.pdf

▪ Loonstaat 2023 met geïntegreerde groene maandtabel, bijdrage 

ZVW en betalingskenmerken:
www.stamrechtingenieur.nl/downloads/loonstaat_2023.xlsx

http://www.stamrechtingenieur.nl/downloads/aanvraag_lh_nummer.pdf
https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/onp
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2023/v01/pdf/groen_mnd_nl_std_alg_20230101.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2023/v01/pdf/groen_mnd_nl_std_alg_20230101.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2022/v01/pdf/groen_bb_nl_std_alg_20220101.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2022/v01/pdf/groen_bb_nl_std_alg_20220101.pdf
http://www.stamrechtingenieur.nl/downloads/loonstaat_2023.xlsx
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Tot slot…

▪ Je kunt in een sessie alle maanden van 2023 aangeven!

▪ Daarna overschrijvingen inplannen vanuit de BV rekening naar 

de BD: NL86 INGB 0002 4455 88 – dat is even wat werk want 

iedere maand heeft een uniek betalingskenmerk!

Daarom is 1 uitkering per jaar vooraf veel minder werk.

▪ In de Loonstaat 2023 kun je op sheet "Kenmerken" alle 12 

kenmerken genereren waarmee het een stuk gemakkelijker 

wordt om de betalingen bij de bank in te plannen.

Zie: http://stamrechtingenieur.nl/downloads/loonstaat_2023.xlsx

▪ Zorg ervoor dat de aangifte en de afdracht tijdig zijn gedaan.

Te laat levert meestal een boete op!

Veel succes!

http://stamrechtingenieur.nl/downloads/loonstaat_2023.xlsx
http://stamrechtingenieur.nl/downloads/loonstaat_2023.xlsx
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