Taal: Nederlands

Melding

Loonheffingen
Werkgever van personeel aan huis
Waarom dit formulier?
Dit formulier is bestemd voor particulieren die aangifte loon
heffingen moeten doen voor personeel aan huis. U moet aangifte
loonheffingen doen als u loon betaalt aan een dienstverlener die op
4 dagen of meer per week bij u werkt. In dat geval is er sprake van
personeel aan huis. Het maakt niet uit hoeveel uur per dag iemand
voor u werkt.
Om aangifte loonheffingen te kunnen doen moet u zich melden als
werkgever. Dat doet u met dit formulier. Van ons krijgt u dan een
loonheffingennummer. Dit nummer hebt u nodig om aangifte
loonheffingen te doen.
U krijgt ook bericht over welke periode u aangifte loonheffingen
moet doen. Voor personeel aan huis is dat 1 keer per kalenderjaar.

1

Invullen en opsturen
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar:
Belastingdienst
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen
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.
Meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie over personeel aan huis
het ‘Handboek Loonheffingen’. Dit handboek vindt u op
belastingdienst.nl/loonheffingen.

Schema dienstverlening aan huis
Met dit schema bepaalt u of u werkgever bent van personeel aan huis. U hoeft het formulier alleen in te vullen als u werkgever van personeel aan huis bent.
Maakt u als particulier afspraken met een dienstverlener?

Nee U bent werkgever voor (gewoon)

Ja
Doet de dienstverlener huishoudelijke taken die u anders zelf zou doen?
Bijvoorbeeld schoonmaken, wassen, oppassen, hond uitlaten, tuin of woning
onderhouden, boodschappen doen, (mantel)zorg verlenen.

Nee

Ja
Werkt de dienstverlener
minimaal 90% van de
afgesproken werktijd aan
huishoudelijke taken in
uw huis?

Nee Hebt u een vrij beroep met een
Ja
Werkt de dienstverlener
maximaal 40% van de werktijd
voor uw praktijk?

Dit formulier is niet voor u
bestemd.
U moet zich als werkgever bij
ons melden met het formulier
‘Melding loonheffingen
aanmelding werkgever’.
U kunt dit formulier downloaden
van belastingdienst.nl.

Nee

Ja

Werkt de dienstverlener op maximaal 3 dagen per week bij u?
Let op! Het aantal uren dat de dienstverlener per dag werkt, is voor deze vraag niet
belangrijk.

Ja
U hoeft zich niet als werkgever bij ons te melden.

*065931001*
0 6 5 9 3 1 0 0 1

Nee U bent werkgever voor personeel

aan huis. Daarvoor geldt een
vereenvoudigde regeling voor de
loonheffingen: de ‘Vereenvoudigde
regeling voor personeel aan huis’.
Vul dit formulier in om u als
werkgever bij ons te melden.
06 593 10 01

Ja

LH 593 - 1Z*10FOL 

Nee

praktijk aan huis?

bedrijfspersoneel. Daarvoor
gelden de normale regels voor
de loonheffingen.

02 van 03

2

Uw gegevens

2a

Naam

2b

Burgerservicenummer (BSN)

2c

Woonadres
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging
Postcode en plaats

3

Gegevens personeel aan huis

3a

Wanneer komt (of kwam) het
eerste personeel aan huis
bij u in dienst? (dd-mm-jjjj)

3b

Hoeveel personeel aan huis
verwacht u binnen 3 maanden
vanaf nu in dienst te hebben?

–

–

4

Gegevens van uw gemachtigde

4a

Hebt u iemand anders gemachtigd
om voor u aangifte loonheffingen
te doen, bijvoorbeeld de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), een thuis
zorginstelling of een administratie
kantoor?

Nee. Ga verder met vraag 4c.
Ja. Vul de naam van de
gemachtigde in.

4b

Heeft uw gemachtigde een
beconnummer?

Ja. Vul het beconnummer in.

Het adres is bij ons bekend.

Nee. Vul hieronder het correspondentieadres van uw gemachtigde in.
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging
Postcode en plaats
Postbus
Postcode en plaats
Wilt u dat wij de correspondentie
over de loonheffingen niet naar u
sturen maar naar iemand anders?

Straatnaam, huisnummer
en toevoeging

Nee
Ja, naar mijn gemachtigde (vraag 4b)
Ja, naar iemand
anders, namelijk
Vul hieronder het correspondentieadres in

Postcode en plaats
Postbus
Postcode en plaats
06 593 10 02

4c

*065931002*
0 6 5 9 3 1 0 0 2

03 van 03

5

Contactpersoon voor vragen over deze melding
Dat kunt u zelf zijn, een gemachtigde of iemand anders.

5a

Naam

5b

Telefoonnummer

6

Ondertekening
Naam
Datum (dd-mm-jjjj)

–

–

06 593 10 03

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

*065931003*
0 6 5 9 3 1 0 0 3

