HOE VUL JE EEN LOONHEFFINGSFORMULIER IN?
Wat is een loonheffingsformulier en waarom moet ik deze invullen?
Een loonheffingsformulier is een formulier van de Belastingdienst waarop je aan kunt geven of je
de loonheffingskorting wel of niet wil laten toepassen. JAM heeft dit formulier nodig om je op de
juiste manier uit te kunnen betalen.
Waar kan ik dit formulier vinden?
Zodra je verzoek om jezelf beschikbaar te zetten voor werk geaccepteerd is verschijnt er in je
account een lijst om je profiel compleet te maken. Zodra je alle stappen hebt doorlopen en je
gegevens zijn gecontroleerd door je contactpersoon verschijnt de optie ‘ondertekend je contract’.
Wanneer je hierop klikt dan zie je dat je gegevens standaard worden ingeladen. Kloppen deze
gegevens niet, pas ze dan aan.
Vervolgens geef je aan of je de loonheffingskorting wel of niet wil laten toepassen:

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 wordt ingehouden op je loon, waardoor je meer overhoudt. 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.
Wat gebeurt er als ik kies voor ‘Nee, vanaf’?
Wanneer je kiest voor ‘Nee, vanaf’, dan wordt er meer belasting ingehouden op je loon om te
voorkomen dat je niet te weinig betaalt. Wanneer je maar één baantje hebt, loop je dit risico niet en
kun je dus gerust voor ‘ja’ kiezen. Wanneer je een tweede baantje hebt en je bij dit andere baantje
meer verdient, kies dan voor ‘nee’. Ieder jaar kun je in april belastingaangifte doen. Op dat
moment bepaalt de Belastingdienst of je te veel of te weinig loon hebt ontvangen. Als je hebt
gekozen voor ‘Nee, dan bestaat de kans dat je nog wat geld tegoed hebt. Wanneer je de loonheffing
bij twee werkgevers laat toepassen bestaat de kans dat je geld terug moet betalen aan de
Belastingdienst.
Belangrijk:
Zorg dat je altijd de eerste dag van een bepaalde maand invoert (bijv. 01-01-2020). Het is namelijk
niet mogelijk om gedurende de maand de toepassing van de loonheffingskorting te wijzigen.
Nadat je het vinkje hebt gezet en de juiste datum hebt ingevuld klik je op ‘Verzenden en naar
ondertekenen’. Je wordt nu doorverwezen naar een pagina waarop je je loonheffingsverklaring en
je contract kunt bekijken en ondertekenen. Zodra je je handtekening hebt gezet en op de button
‘Ondertekenen’ hebt geklikt is het invullen van je loonheffingsformulier voltooid. Je kunt het
document altijd terugvinden via ‘Mijn gegevens > ‘Documenten’.

