Overzicht
Loonheffingen en privacy
Waarom invullen?
Vul dit formulier in voordat je gaat werken. Geef het aan de exploitant om te bewaren.
Dan weet hij:
- hoeveel belasting hij moet inhouden op wat jij verdient;
- of hij jou thuis mag bellen en post mag sturen, of niet.
Bij dit formulier hoort ook de Verklaring Loonheffingen Opting-in. Vul ook dat formulier in voordat
je gaat werken. De exploitant stuurt alleen dat formulier naar de Belastingdienst.
Meer weten?
Vraag de exploitant om de folder Opting-in, hoe werkt dat in de relaxbranche?
Of kijk op www.belastingdienst.nl/loonheffingen of www.rodedraad.nl.

1 Wie ben jij?
				
Naam:
Je andere gegevens en de gegevens van het bedrijf waar je werkt, staan al op het formulier
Verklaring Loonheffingen Opting-in.
2 Loonheffingen: wel of geen heffingskorting?
Heb je geen ander inkomen (werk of uitkering)? Kruis dan bij de vraag hieronder Nee aan.
Wel ander inkomen? Controleer dan of je op dat inkomen al heffingskorting krijgt (dat is korting
op de belasting die wordt ingehouden). Zorg zelf dat je de heffingskorting maar op één inkomen
krijgt. Anders moet je aan het eind van het jaar bijbetalen.
Lees hierover ook de folder Opting-in, hoe werkt dat in de relaxbranche?
Krijg je al heffingskorting op een ander inkomen (werk of uitkering)?
n Nee. Ik wil de korting van de exploitant. Dus houdt hij minder loonheffing in (15%).
n Ja. Ik wil dat de exploitant de gewone loonheffing inhoudt (36%).
3 Privacy: post en telefoontjes thuis
Mag de exploitant post naar je huisadres sturen?
n Ja (wel post)
n Nee (geen post). Spreek met de exploitant af hoe je je loonopgaven en jaaropgave krijgt
Mag de exploitant je bellen op je huisadres?

n Ja (mag wel bellen), op telefoonnummer:
n Nee (mag niet bellen)

							

4 Ondertekening
Datum:

-
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Handtekening:

