
Uitleg loonbelastingverklaring 

Loonheffingskorting, wanneer wel of niet toepassen? 

Over de eerste ongeveer € 8.700,– bruto die je in één jaar verdient, hoef je geen 
loonheffing (belasting) te betalen. Dit kun je zelf bepalen door het invullen van een 
loonbelastingverklaring. 

Als je gebruik wil maken van de mogelijkheid om de eerste € 8.700,– belastingvrij te 
verdienen, dan vul je op het loonbelastingformulier in dat de loonheffingskorting 
toegepast moet worden. Bij de betreffende werkgever wordt er tot een maandsalaris van 
plusminus € 738,– géén loonheffing op je salaris ingehouden. 

Heb je meerdere werkgevers / Werk je voor meerdere besturen? 

Dan moet je van tevoren inschatten of je in dit kalenderjaar meer of minder dan € 8.700,– 
gaat verdienen bij alle werkgevers tezamen. 

• Blijf je onder de grens van € 8.700,–? Dan kan je bij alle werkgevers op de 
loonbelastingverklaring invullen, dat de loonheffingskorting toegepast moet worden. 
Er wordt geen loonheffing ingehouden bij alle werkgevers.

• Kom je boven deze grens? Laat dan uitsluitend bij de werkgever, waar je het meeste 
gaat verdienen, de loonheffingskorting toepassen.
Bij alle andere werkgevers vul je op het loonbelastingformulier in, dat je géén 
loonheffingskorting wil laten toepassen. Bij deze andere werkgevers wordt ongeveer 
35% loonheffing op het loon ingehouden.

Let op: 
Een wijziging van wel of geen loonheffingskorting toepassen gaat in vanaf de eerstvolgende 
betaalmaand. De heffingskorting mag niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden! 
Bedenk dus van tevoren goed hoeveel je verdiensten in een kalenderjaar zullen zijn. 

Bij twijfel kan je het beste kiezen voor de veilige weg: de loonheffingskorting niet laten 
toepassen. Met de aangifte IB (inkomstenbelasting) kan je altijd teveel betaalde loonheffing 
terugkrijgen. Dat is beter dan dat je achteraf alsnog moet bijbetalen. 

Blijkt in de loop van het kalenderjaar dat je de over de grens van € 8.700,– heen dreigt te 
komen, en wordt er bij één of meer werkgevers loonheffingskorting toegepast? 

Stuur de betreffende werkgevers dan z.s.m. een loonbelastingverklaring. Geef hierop aan, 
dat je de loonheffingskorting per de eerste dag van de volgende kalendermaand niet (meer) 
wil laten toepassen. 
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