Hoe vul je een loonheffingsformulier in?
Wat is een loonheffingsformulier en waarom moet ik deze invullen?
Een loonheffingsformulier of loonheffingsverklaring is een formulier van de Belastingdienst
waarop je aan kunt geven of je van de loonheffingskorting gebruik wilt maken of niet. JAM heeft dit
formulier dus van je nodig om je op de juiste manier uit te kunnen betalen.
Waar kan ik dit formulier vinden?
Wanneer je je klikt op de button ‘Bekijk en accordeer je contract’ in je To-do list op je account, dan
heb je ook de mogelijkheid om je loonheffingsformulier digitaal in te vullen en te ondertekenen.
Zodra je op de link ‘Bekijk en accordeer je contract’ hebt geklikt, dan zie je het onderstaande:

Klik vervolgens op ‘Loonheffingsverklaring’.
Hoe vul ik het formulier in?
1. Uw gegevens
Begin met ‘Uw gegevens’ en zorg dat alle vakjes zijn ingevuld. Je BSN-nummer is te vinden
op je legitimatiebewijs.
2. Loonheffingskorting toepassen
Je kruist hier één van de twee opties aan; ‘Ja, vanaf’ of ‘Nee, vanaf’ en zet daarachter de
datum van vandaag.
a. Wat gebeurt er als ik kies voor ‘Ja, vanaf’?
Wanneer je kiest voor ‘Ja, vanaf’, dan wordt je loonheffingskorting wél toegepast.
Dit wil zeggen dat er minder belasting van je loon wordt ingehouden. Het is
verstandig om maar bij één werkgever de korting aan te zetten en dit te doen bij de
werkgever waar je het meeste inkomen van ontvangt.
b. Wat gebeurt er als ik kies voor ‘Nee, vanaf’?
Wanneer je kiest voor ‘Nee, vanaf’, dan wordt er meer van je loon ingehouden door
de Belastingdienst om te voorkomen dat je te weinig betaald. Wanneer je maar één
baantje hebt, loop je niet het risico dat je te veel betaald en kun je hem dus op ‘Ja’
zetten. Ieder jaar kun je in april belastingaangifte doen waarbij je aangeeft hoeveel
je in totaal gewerkt hebt. Daarna bepaalt de Belastingdienst of je te veel of te
weinig hebt ontvangen. Als je hem op ‘Nee’ hebt gezet, dan heb je grote kans dat je
nog een leuk zakcentje terugkrijgt.
3. Ondertekening - Om het formulier te ondertekenen klik je als je alle velden hebt ingevuld
op ‘Volgende’ om het document te ondertekenen (eventueel samen met het contract).

