Taal: Nederlands

Melding

Loonheffingen
Afmelding werkgever
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u zich afmelden voor de loonbelasting/premie
volksverzekeringen en voor de premies werknemersverzekeringen.
Dat kunt u doen omdat:
– u geen personeel meer in dienst hebt
– u geen werknemers meer hebt voor wie u premies
werknemersverzekeringen moet betalen
– u geen loon meer betaalt
Gaat u stoppen met uw onderneming en bent u ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel (KVK)? Dan hoeft u dit formulier niet in te
vullen. U schrijft zich uit bij de KVK op kvk.nl/uitschrijven. Wij krijgen
dit weer door van de KVK.
Invullen en opsturen
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend met
eventuele bijlagen naar:
Belastingdienst
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen

Meldt u zich alleen af voor de premies werknemersverzekeringen?
Dan blijft u aangifte loonheffingen doen voor de loonbelasting/
premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. U krijgt
binnen 14 dagen een ‘Mededeling Loonheffingen Beëindiging
premieplicht werknemersverzekeringen’ dat wij uw afmelding
verwerkt hebben.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Gegevens van uw onderneming

1a

Rechtsvorm van uw
onderneming

1b

Naam van uw bedrijf. Vul bij een
maatschap, vof of cv de naam in
die in de overeenkomst staat.

1c

RSIN/fiscaal nummer van uw
bedrijf. Ga verder met vraag 2.

1d

Uw naam

1e

Uw burgerservicenummer (BSN)

eenmanszaak. Ga verder met vraag 1d.
anders

06 596 02 01

LH 596 - 1Z*2FOL 

1

Na uw afmelding krijgt u van ons binnen 3 weken een ‘Mededeling
Loonheffingen Intrekking aangiftebrief’. In deze brief staat vanaf
wanneer u geen aangifte loonheffingen meer hoeft te doen. Tot die
tijd moet u aangifte loonheffingen blijven doen.

*065960201*
0 6 5 9 6 0 2 0 1

02 van 03

2

Afmelden voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen

2a

Wilt u zich afmelden voor de loonbelasting/premie
volksverzekeringen?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 3.

2b

Is er sprake van gebruikelijk loon? Kies ook ‘Nee’ als u geen loon
betaalt aan de aanmerkelijkbelanghouder en het gebruikelijk loon is
lager dan € 5.000. Lees ook de toelichting onderaan dit formulier.

Nee
Ja. Ga verder met vraag 3.

2c

Voor welke subnummers wilt u zich afmelden voor de
loonbelasting/premie volksverzekeringen? Het subnummer bestaat
uit de laatste 2 getallen van uw loonheffingennummer. Wilt u zich voor
meerdere subnummers afmelden? Vul dan alle subnummers in waarvoor
u zich wilt afmelden.

L

L

L

L

L

L

L

L

Als u bij deze vraag onvoldoende invulruimte hebt, gebruik dan vraag 5 of
maak een bijlage. Vermeld duidelijk bij welke vraag de informatie hoort.
2d

3

Vanaf welke datum wilt u zich afmelden voor de
loonbelasting/premie volksverzekeringen? (dd-mm-jjjj)

–

–

Afmelden voor de premies werknemersverzekeringen

3a

Wilt u zich afmelden voor de premies werknemersverzekeringen?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 4.

3b

Voor welke subnummers wilt u zich afmelden voor de
premies werknemersverzekeringen? Het subnummer bestaat
uit de laatste 2 getallen van uw loonheffingennummer.
Wilt u zich voor meerdere subnummers afmelden? Vul dan alle subnummers
in waarvoor u zich wilt afmelden.

Dezelfde subnummers als u hebt ingevuld bij vraag 2c.
Andere subnummers, namelijk

L

L

L

L

L

L

L

L

Als u bij deze vraag onvoldoende invulruimte hebt, gebruik dan vraag 5 of
maak een bijlage. Vermeld duidelijk bij welke vraag de informatie hoort.
3c

Vanaf welke datum wilt u zich afmelden voor de premies
werknemersverzekeringen?

Dezelfde datum als u hebt ingevuld bij vraag 2d.
Een andere datum, namelijk (dd-mm-jjjj)
–

3d

4

Hebt u (een deel van) de activiteiten van uw onderneming aan
een andere werkgever overgedragen? Kies ook ‘Ja’ als (een deel
van) uw bedrijf een andere rechtsvorm krijgt, bijvoorbeeld als u uw
eenmanszaak inbrengt in een bv.

–

Ja. Vul ook het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht
van activiteiten’ in en stuur dit mee. U kunt dit formulier van
belastingdienst.nl downloaden. Stuurt de overnemende
werkgever het formulier in? Dan hoeft u dat niet te doen.
Nee

Contactpersoon voor vragen over deze melding

4a

Naam

4b

Functie

4c

Telefoonnummer

*065960202*
0 6 5 9 6 0 2 0 2

06 596 02 02

Dat kunt u zelf zijn, een gemachtigde of iemand anders.

03 van 03

5

Ruimte voor meer informatie

6

Ondertekening
Naam
Datum (dd-mm-jjjj)

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

Toelichting bij de vragen

Meer informatie over deze regeling vindt u in paragraaf 18.1
van het ‘Handboek Loonheffingen’. U kunt dit handboek van
belastingdienst.nl/loonheffingen downloaden.

06 596 02 03

Bij vraag 2b
Volgens de gebruikelijkloonregeling moet iedere aanmerkelijk
belanghouder een minimumbedrag aan loon krijgen als hij arbeid
verricht voor de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang
heeft. Hierop is een uitzondering: als u geen loon betaalt aan de
aanmerkelijkbelanghouder en het gebruikelijk loon is lager dan
€ 5.000.

*065960203*
0 6 5 9 6 0 2 0 3

