Taal: Nederlands

Melding

Loonheffingen
Werkgever van meewerkende kinderen
Waarom dit formulier?
Met dit formulier meldt u zich als werkgever van een meewerkend
kind en vraagt u ons om de vereenvoudigde regeling voor mee
werkende kinderen te mogen toepassen. U hoeft dan onder andere
maar 1 keer in het jaar aangifte loonheffingen te doen.
Voorwaarden vereenvoudigde regeling
voor meewerkende kinderen
Voor kinderen die meewerken in de onderneming van hun ouders,
mag u onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling
voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw
toepassen.

LH 594 - 1Z*8FOL 

U mag de vereenvoudigde regeling toepassen onder de volgende
voorwaarden:
– U hebt een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.
– Vóór de eerste uitbetaling van het loon neemt u de naam, het
adres en het burgerservicenummer van het meewerkende kind
in de administratie op.
– Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s). In het geval
van een maatschap, vof of cv gaat het dus om een kind van een
van de maten of vennoten.
– Het kind hoort tot het huishouden van deze ouder(s).
– Het kind is ten minste 15 jaar.
– Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
– Het kind geniet geen winst uit de onderneming.

Invullen en opsturen
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar:
Belastingdienst
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen
Als u de regeling mag toepassen, krijgt u voor deze dienstbetrekking
een loonheffingennummer en de gegevens die u nodig hebt om
aangifte te doen.
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 het ‘Handboek Loonheffingen’.
Dit handboek vindt u op belastingdienst.nl/loonheffingen.

02 van 03

1

Uw gegevens

1a

Wat is de rechtsvorm
van uw bedrijf? Bij andere
rechtsvormen dan hiernaast
genoemd, geldt de vereenvoudigde
regeling niet. U hoeft dit formulier
dan niet op te sturen.

eenmanszaak. Ga verder met vraag 1c.
maatschap
vennootschap onder firma (vof)
commanditaire vennootschap (cv)

1b

Bent u of is een van de andere
maten of vennoten ouder van het
meewerkende kind?

Ja. Ga verder met vraag 1d.
Nee. De bijzondere regeling is niet van toepassing. U hoeft dit formulier niet op te sturen.

1c

Uw naam
Uw burgerservicenummer (BSN)
Ga verder met vraag 1e.

1d

Naam bedrijf
Loonheffingennummer
Als u nog geen loonheffingennummer
hebt, vermeld dan uw RSIN/fiscaal
nummer of omzetbelastingnummer.
Hebt u een eenmanszaak? Vermeld
dan uw burgerservicenummer.

1e

Vestigingsadres. Heeft uw bedrijf meerdere adressen? Vul dan het adres van de hoofdvestiging in.
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging
Postcode en plaats

2a

2b

Gegevens meewerkende kinderen
Datum waarop de regeling voor
meewerkende kinderen in moet
gaan (dd-mm-jjjj)

–

–

Burgerservicenummers van alle kinderen voor wie de regeling moet gelden
Burgerservicenummer kind 1
Burgerservicenummer kind 2
Burgerservicenummer kind 3
Wilt u meer kinderen opgeven? Vermeld hun burgerservicenummers dan onderaan pagina 3
en verwijs daarbij naar vraag 2b.
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03 van 03

3

Gegevens van uw gemachtigde

3a

Hebt u iemand anders
gemachtigd om voor u aangifte
loonheffingen te doen?

Nee. Ga verder met vraag 3c.
Ja. Vul de naam van de
gemachtigde in.

3b

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
3c

Waar wilt u dat wij de
correspondentie over de loon
heffingen naar toe sturen?

Naar het vestigingsadres (vraag 1e). Ga verder met vraag 4.
Naar mijn gemachtigde (vraag 3b). Ga verder met vraag 4.
Naar mijn postadres. Vul uw postadres in bij vraag3d.
Naar iemand
anders, namelijk
Vul het correspondentieadres in bij vraag 3d.

3d

Straatnaam, huisnummer
en toevoeging
Postcode en plaats
Postbus
Postcode en plaats

4

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

4a

Naam

4b

Telefoonnummer

5

Ondertekening
Naam
Datum (dd-mm-jjjj)

–

–

06 594 08 03

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
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