Veranderingen loonheffingskorting 2019
In welke groep valt uw werknemer?

2.
Werknemers die kwalificeren
als ‘buitenlands belastingplichtigen’

Voor werknemers die inwoner zijn van Nederland hebben de
veranderingen in de loonheffingskorting geen gevolg. Zij hebben
en houden recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting.

Buitenlandse werknemers zijn in principe ‘niet-inwoner’ van
Nederland en hebben daarom per 1 januari 2019 geen recht
meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting via het
loon. Tenzij hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit is het
geval als een werknemer bijvoorbeeld buiten Nederland woont
en over bijna zijn hele inkomen belasting in Nederland betaalt.
Hiervoor moet de werknemer wel zelf actie ondernemen door
aangifte inkomstenbelasting te doen of een voorlopige teruggaaf
inkomstenbelasting aan te vragen bij de Belastingdienst. De
Belastingdienst beoordeelt de aangifte of de voorlopige teruggave
inkomstenbelasting en zal, als aan de voorwaarden is voldaan,
het belastingdeel van de loonheffingskorting uitbetalen aan
de werknemer.

Wat betekent dit voor werkgevers?

Wat betekent dit voor werkgevers?

Wat betekent dit voor werkgevers?

Als werkgever past u de loontabel toe voor werknemers die
inwoner zijn van Nederland. Deze werknemers krijgen via de
salarisstrook de volledige loonheffingskorting uitgekeerd. Voor
hen verandert er niets.

Als werkgever past u de loontabel toe voor werknemers die
géén inwoner zijn van Nederland. Uw werknemer is zelf
verantwoordelijk voor het doen van aangifte of het aanvragen
van een voorlopige teruggaaf. U kunt dit dus niet voor hem
doen, maar hem er wel op wijzen.

Als werkgever past u de loontabel toe voor werknemers die
géén inwoner zijn van Nederland. Voor deze groep werknemers
hebben de veranderingen het meeste effect. Hun netto-inkomen
zal licht dalen. Het is goed dit aan uw werknemers uit te leggen;
u kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

1.
Werknemers die inwoner
zijn van Nederland

Meer informatie? www.werkgeverslijn.nl/loonheffing of bel 088 - 888 66 88

3.
Werknemers die geen
inwoner zijn van Nederland
Wanneer uw werknemers niet als ‘kwalificerend buitenlands
belastingplichtige’ worden gezien, hebben zij geen recht meer
op het belastingdeel van de loonheffingskorting.

Deze factsheet is zorgvuldig samengesteld. Voor de exacte voorwaarden en toepassing van de loonheffingskorting verwijzen
wij u naar het Handboek Loonheffingen 2019 van de Belastingdienst. Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

