Taal: Nederlands

Toelichting foutmeldingen
werknemersgegevens
bij de aangifte loonheffingen 2021 (1e halfjaar)
Inleiding
Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2021 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal
kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan
de eisen voldoen, kunnen wij uw aangifte weigeren. Zitten er in een aangifte alleen fouten die niet leiden tot een
weigering van de aangifte, dan sturen wij een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ naar het adres
dat u hebt opgegeven als correspondentieadres. Dit rapport bevat informatie over het type fout met een korte
omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. Hoe zo’n foutenrapport eruit
ziet, leest u in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vindt u een toelichting op de foutmeldingen die in een foutenrapport
kunnen staan.

LH 511 - 1T11FD

Voor hulp bij het oplossen van problemen kunt u contact opnemen met de softwareontwikkelaar van uw
aangiftepakket.
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Waarom deze toelichting?

Als u werknemers in dienst hebt of uitkeringen verstrekt, bent u verplicht loonheffingen in te houden en te betalen.
Dat doet u met de maandelijkse of vierwekelijkse (digitale) aangifte loonheffingen. Uw aangifte loonheffingen bestaat
uit 2 delen:
− de werknemersgegevens: dit zijn de gegevens per werknemer, zoals naam, adres en woonplaats, en loongegevens
− de collectieve gegevens: dit zijn de totalen van de werknemersgegevens en de gegevens van eventuele eindheffingen en
afdrachtverminderingen
Deze toelichting gaat over de geautomatiseerde controle van de werknemersgegevens in uw aangiften over de
maanden januari tot en met juni of periode 1 tot en met 6 van 2021. Bij die controle van uw werknemersgegevens
kunnen wij fouten constateren. U moet deze fouten herstellen. Dit is in het belang van u en uw werknemers.
Wij controleren in 2021 niet alle werknemersgegevens. Er kunnen dus nog fouten zitten in de werknemersgegevens
die wij niet hebben gecontroleerd. Hier kunnen wij later op terugkomen. De werknemersgegevens die wij in het
1e halfjaar van 2021 wel controleren, vindt u in hoofdstuk 4.
Let op!
Deze toelichting is een aanvulling op de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021’. Hij bevat
dus minder uitgebreide informatie. Wilt u meer informatie? Kijk dan in de ‘Gegevensspecificaties aangifte
loonheffingen 2021’, die u kunt downloaden van belastingdienst.nl. Of kijk in het ‘Handboek Loonheffingen
2021’. Dit handboek vindt u op belastingdienst.nl/loonheffingen. U kunt het handboek ook downloaden van
onze internetsite.
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Hoe geeft u een correctie van werknemersgegevens door?

Bij de controle van de werknemersgegevens kunnen wij fouten constateren. Maar u kunt ook zelf fouten of
onvolledigheden in uw aangifte ontdekken. In beide gevallen bent u verplicht de fouten te herstellen.
U moet de correcties eerst in uw eigen administratie doorvoeren.
U herstelt de geconstateerde fouten in aangiften als volgt:
− Als de aangiftetermijn van het tijdvak waarover u correcties wilt indienen, nog niet voorbij is, kunt u opnieuw
aangifte doen over dat tijdvak. U vult dan de hele aangifte opnieuw in. Als u met software aangifte doet, kunt u ook een
aanvullende aangifte doen. Bij zo’n aanvullende aangifte vult u alleen alle gegevens in van werknemers voor wie u iets
wilt wijzigen.
− Als de aangiftetermijn van het tijdvak waarover u correcties wilt indienen, voorbij is, voegt u de correcties bij
uw eerstvolgende aangifte. Die aangifte en de correctie moeten dan wel op hetzelfde jaar betrekking hebben.
Als u een aangifte van een eerder jaar wilt corrigeren, stuurt u een losse correctie in.
Meer informatie over correcties vindt u in het ‘Handboek Loonheffingen 2021’ op belastingdienst.nl/loonheffingen.
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Hoe ziet een foutenrapport eruit?

Als wij bij de geautomatiseerde controle fouten in de werknemersgegevens constateren die niet tot een
weigering van de aangifte leiden, krijgt u van ons een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’.
Hieronder ziet u een gedeelte uit zo’n foutenrapport.

Foutmeldingen voor Loonheffingennummer:
Tijdvak

mnd-2021-01

Inhoudingsplichtige:
Startdatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-01-2021

Totaal overzicht
Meldcode

Omschrijving

Aantal

L0088

Ongeldig BSN

2

L0091

Ongeldige combinatie BSN en geboortedatum

2

Specificatie
Persnr.

BSN

NumIV*

Foutmelding
L0088 Ongeldig BSN
U hebt een ongeldig of vervallen BSN ingevuld. Vul het juiste BSN in. U moet het juiste
BSN aanleveren voor alle aangiftetijdvakken waarin u het ongeldige of vervallen BSN
hebt gebruikt. Daarnaast moet u het ongeldige of vervallen BSN intrekken voor alle
aangiftetijdvakken waarin u het hebt gebruikt. Hoe u een BSN intrekt, is afhankelijk
van uw softwarepakket.

0010490

345678912

1

Ongeldig BSN ‘345678912’

0020967

456789123

0

Ongeldig BSN ‘456789123’
L0091 Ongeldige combinatie BSN en geboortedatum
In de Basisregistratie Personen (BRP) staat bij dit BSN een andere geboortedatum dan
die u hebt opgegeven. U moet de geboortedatum overnemen van een identiteits
bewijs. Als op de identiteitspapieren geen volledige geboortedatum staat, doet u het
volgende:
− Als alleen de dag niet bekend is, neemt u als geboortedag de 16e.
− Als ook de maand niet bekend is, neemt u als geboortedatum 1 juli.
− Als ook het jaar niet bekend is, neemt u als geboortedatum 1 juli van het geschatte
geboortejaar.
Als u de juiste datum hebt opgegeven en u kunt dat bewijzen met een kopie van een
geldig identiteitsbewijs, stuur dan een kopie van het identiteitsbewijs naar het adres
boven aan de brief.
Als u een verkeerd BSN hebt gebruikt, moet u dit verkeerde nummer intrekken voor
alle aangiftetijdvakken waarin u het hebt gebruikt. Hoe u dit doet, is afhankelijk van
uw softwarepakket. Nadat u het verkeerde BSN hebt ingetrokken, moet u voor deze
tijdvakken het juiste BSN aanleveren.

0008208

234567891

1

Ongeldige combinatie BSN, geboortedatum: ‘234567891’, ‘1935-05-23’

0008705

123456789

3

Ongeldige combinatie BSN, geboortedatum: ‘123456789’, ‘1963-09-05’

* NumIV = nummer inkomstenverhouding.

Een foutenrapport heeft altijd betrekking op 1 tijdvak. Vaak zult u de gegevens van een tijdvak in 1 (digitaal) bericht
aan ons hebben doorgegeven. Maar de gegevens van een tijdvak kunnen ook via verschillende berichten bij ons zijn
binnengekomen. U doet bijvoorbeeld op 15 juni aangifte over mei en dient op 30 juni een aanvullende aangifte in.
Het foutenrapport over mei gaat over de situatie die is ontstaan op basis van de 2 berichten.
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Fouten in de werknemersgegevens

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de foutmeldingen die u in een foutenrapport kunt tegenkomen. In de
2e kolom van de tabel staat de meldcode. In de 2e kolom staat de bijbehorende foutmelding. In de laatste kolom leest
u wat die foutmelding betekent en hoe u de fout voorkomt.

Meldcode

Foutmelding

Toelichting

L0039

Datum aanvang inkomstenverhouding ligt
na de datum einde tijdvak.

De datum aanvang inkomstenverhouding ligt na de einddatum van het aangifte
tijdvak. Vul de juiste datum in.

L0040

Datum einde inkomstenverhouding ligt na
datum einde tijdvak.

De datum einde inkomstenverhouding moet op of voor de datum einde tijdvak liggen.
Vul de juiste datum in.

L0050

Adres ontbreekt bij een of meer inkomsten
Als de code loonbelastingtabel voor een inkomstenverhouding niet 940 is, dan mag
perioden van een inkomstenverhouding waarbij het adres (in binnen- of buitenland) niet ontbreken. Vul alsnog het adres in.
de code loonbelastingtabel niet 940 is.

L0054

U hebt de code soort inkomstenverhouding/
inkomenscode of de code aard
arbeidsverhouding verkeerd opgegeven.

Als de code soort inkomstenverhouding 18 is (Wachtgeld van een overheidsinstelling),
dan moet u als code aard arbeidsverhouding ook 18 opgeven. U kunt de toegestane
codes downloaden van belastingdienst.nl. Zoek op ‘codes voor de aangifte
loonheffingen 2021’.

L0087

Verplicht element BSN heeft geen waarde.

Als de code loonbelastingtabel niet 221, 224, 225 of 940 is, dan is een BSN verplicht.
Vul het BSN alsnog in. Corrigeren is niet nodig als u in de eerstvolgende aangifte
hetzelfde personeelsnummer gebruikt.
Let op!
 
Als u geen BSN van de werknemer hebt, moet u voor hem het anoniementarief
toepassen.

L0088

Ongeldig BSN.

U hebt een ongeldig of vervallen BSN ingevuld. Vul het juiste BSN in. U moet het juiste
BSN aanleveren voor alle aangiftetijdvakken waarin u het ongeldige of vervallen BSN
hebt gebruikt. Daarnaast moet u het ongeldige of vervallen BSN intrekken voor alle
aangiftetijdvakken waarin u het hebt gebruikt. Hoe u een BSN intrekt, is afhankelijk
van uw softwarepakket.

L0091

Ongeldige combinatie BSN en geboortedatum.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staat bij dit BSN een andere geboortedatum dan
die u hebt opgegeven. U moet de geboortedatum overnemen van een identiteits
bewijs. Als op de identiteitspapieren geen volledige geboortedatum staat, doet u het
volgende:
− Als alleen de dag niet bekend is, neemt u als geboortedag de 16e.
− Als ook de maand niet bekend is, neemt u als geboortedatum 1 juli.
− Als ook het jaar niet bekend is, neemt u als geboortedatum 1 juli van het
geschatte geboortejaar.
Als u de juiste datum hebt opgegeven en u kunt dat bewijzen met een kopie van een
geldig identiteitsbewijs, stuur dan een kopie van het identiteitsbewijs naar het adres
boven aan de brief.
Als u een verkeerd BSN hebt gebruikt, moet u dit verkeerde nummer intrekken voor
alle aangiftetijdvakken waarin u het hebt gebruikt. Hoe u dit doet, is afhankelijk
van uw softwarepakket. Nadat u het verkeerde BSN hebt ingetrokken, moet u voor
deze tijdvakken het juiste BSN aanleveren.

L0092

Ongeldige code nationaliteit.

U hebt een ongeldige code nationaliteit opgegeven. U kunt de toegestane
codes downloaden van belastingdienst.nl. Zoek op ‘codes voor de aangifte
loonheffingen 2021’.
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Meldcode

Foutmelding

Toelichting

L0094

Ongeldige ISO landcode.

U hebt een ongeldige landcode opgegeven. Bij buitenlandse adressen moet u
een landcode van 2 letters gebruiken. Die code moet voorkomen in de lijst met
landcodes die wij hebben gepubliceerd. U kunt de landcodes downloaden van
belastingdienst.nl. Zoek op ‘codes voor de aangifte loonheffingen 2021’.
Let op!
 
Omdat het hier om buitenlandse adressen gaat, mag u de landcode ‘NL’
niet gebruiken.

L0098

Ongeldige code cao.

U hebt een cao-code opgegeven die niet bestaat of die niet meer of nog niet geldig is.
De toegestane cao-codes en hun geldigheidsdatums vindt u op cbsvooruwbedrijf.nl.

L1310

Als de code verzekeringssituatie Zvw ongelijk is
aan ‘M’, dan moet de ingehouden bijdrage Zvw
0 zijn.

U hebt bijdrage Zvw aangegeven, terwijl de code verzekeringssituatie Zvw ongelijk is
aan ‘M’. Dit mag niet. Vul de juiste bijdrage Zvw of code verzekeringssituatie Zvw in.

L1314

De indicatie verzekerd WAO is J bij een persoon
die de AOW-leeftijd heeft bereikt.

U hebt aangegeven dat deze werknemer verzekerd is voor de WAO/IVA/WGA, terwijl
hij de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat is niet mogelijk. Controleer of de werknemer
inderdaad was verzekerd. Er zijn 2 situaties mogelijk:
• De werknemer heeft voor aanvang van het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt.
In dit geval was hij niet verzekerd en moet u in deze rubriek ‘N’ (nee) invullen.
• De werknemer heeft in het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt en blijft
doorwerken. U hebt dan geen datum einde inkomstenverhouding ingevuld of deze
datum ligt op of na de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt.
In dit geval is de werknemer met ingang van de datum waarop hij de AOW-leeftijd
heeft bereikt, niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er ontstaat
dan een nieuwe inkomstenverhouding: 1 voor de periode tot de AOW-leeftijd
(de werknemer is verzekerd) en 1 voor de periode vanaf de AOW-leeftijd
(de werknemer is niet verzekerd). U mag de bestaande inkomstenverhouding
splitsen in 2 inkomstenperiodes.

L1315

De indicatie verzekerd WW is J bij een persoon
die de AOW-leeftijd heeft bereikt.

U hebt aangegeven dat deze werknemer verzekerd is voor de WW, terwijl hij de
AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat is niet mogelijk. Controleer of de werknemer inderdaad
was verzekerd. Er zijn 2 situaties mogelijk:
• De werknemer heeft voor aanvang van het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt.
In dit geval was hij niet verzekerd en moet u in deze rubriek ‘N’ (nee) invullen.
• De werknemer heeft in het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt en blijft
doorwerken. U hebt dan geen datum einde inkomstenverhouding ingevuld of deze
datum ligt op of na de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt.
In dit geval is de werknemer met ingang van de datum waarop hij de AOW-leeftijd
heeft bereikt, niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er ontstaat
dan een nieuwe inkomstenverhouding: 1 voor de periode tot de AOW-leeftijd
(de werknemer is verzekerd) en 1 voor de periode vanaf de AOW-leeftijd (de werk
nemer is niet verzekerd). U mag de bestaande inkomstenverhouding splitsen
in 2 inkomstenperiodes.

L1612

Onder condities verplicht gegeven code
fase-indeling F&Z heeft geen waarde.

U hebt de code fase-indeling Flex & Zekerheid niet ingevuld. U bent verplicht
om deze code in te vullen bij een inkomstenverhouding met code aard arbeids
verhouding 11 (uitzendkracht) die nog niet is beëindigd. Vul de juiste code in.

L1614

Het Aantal Contracturen per week is niet
aangeleverd, terwijl de Code soort inkomsten
verhouding gelijk is aan 11, 13, 15 of 17.

U hebt het aantal contracturen per week niet aangeleverd, terwijl de code soort
inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13, 15 of 17. Dit mag niet. Lever het aantal
contracturen per week alsnog aan of corrigeer de code soort inkomstenverhouding.

L1615

Er is geen Contractloon aangeleverd, terwijl de
Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan
11, 13, 15 of 17.

U hebt het contractloon niet aangeleverd, terwijl de code soort inkomstenverhouding
gelijk is aan 11, 13, 15 of 17. Dit mag niet. Lever het contractloon alsnog aan of
corrigeer de code soort inkomstenverhouding.
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Meldcode

Foutmelding

Toelichting

L1801

Het Loon SV is ‘0’, terwijl de Code soort
inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13, 15,
18, 31 t/m 33, 35, 38 t/m 40 of 46 én ten
minste één van de indicaties werknemers
verzekeringen staat op Ja én het Loon LB/PH
is niet 0 én de Code aard arbeidsverhouding
is niet 6 en/of de Code loonbelastingtabel is
niet 220, 221, 224 of 225.

U hebt het loon SV ingevuld met € 0, terwijl tegelijk ook het volgende geldt:
• De code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 11, 13, 15, 18, 31 t/m 33, 35,
38 t/m 40 of 46.
• De code aard arbeidsverhouding is niet gelijk aan 6.
• De code loonbelastingtabel is niet gelijk aan 221, 224 of 225.
• Ten minste één van de indicaties werknemersverzekeringen (WAO/IVA/WGA,
WW of ZW) staat op ‘Ja’.
• Het loon LB/PH is ongelijk aan ‘0’.
Dit mag niet. Vul het loon SV met het correcte bedrag of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding en de indicatie(s) werknemersverzekeringen.

L1812

Er is een Code reden geen bijtelling privégebruik U hebt een code reden geen bijtelling privégebruik auto aangeleverd terwijl de
auto aangeleverd, terwijl de Waarde privé
waarde privégebruik auto groter dan ‘0’ is. Dit mag niet. Verwijder de code reden
gebruik auto groter dan ‘0’ is.
geen bijtelling privégebruik auto of corrigeer de waarde privégebruik auto.

L1813

Er is een Code reden geen bijtelling privégebruik
auto aangeleverd, terwijl het saldo van de
Waarde privégebruik auto en de Werknemers
bijdrage privégebruik auto groter dan ‘0’ is.

U hebt een code reden geen bijtelling privégebruik auto aangeleverd terwijl het saldo
van de waarde privégebruik auto en de werknemersbijdrage privégebruik auto groter
dan ‘0’ is. Dit mag niet. Verwijder de code reden geen bijtelling privégebruik auto of
corrigeer de waarde privégebruik auto en/of werknemersbijdrage privégebruik auto.

L1814

Er is een Code verzekeringssituatie Zvw
aangeleverd met waarde K, L, M, of N, terwijl de
Code loonbelastingtabel niet begint met een 0,
3 of 7 en ook niet code bijzondere situatie 210,
226, 250, 940, 950 of 999 is.

U hebt een code verzekeringssituatie Zvw aangeleverd met waarde K, L, M, of N,
terwijl de code loonbelastingtabel niet begint met een 0, 3 of 7. De code loon
belastingtabel is ook niet 210, 226, 250, 940, 950 of 999. Dit mag niet. Controleer
de combinatie code loonbelastingtabel en code verzekeringssituatie Zvw en
corrigeer de code loonbelastingtabel of de code verzekeringssituatie Zvw.

L1817

De Code soort inkomstenverhouding is gelijk
aan 42 of 43 en de Code loonbelastingtabel is
250, terwijl de Code verzekeringssituatie Zvw
niet K of M is.

U hebt een code verzekeringssituatie Zvw aangeleverd die niet gelijk is aan K of M,
terwijl de code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 42 of 43 en de code
loonbelastingtabel 250 is. Dit mag niet. Corrigeer de code verzekeringssituatie
Zvw of de code soort inkomstenverhouding.

L1818

Alle verzekeringsindicaties voor de werk
nemersverzekeringen hebben de waarde 'Nee',
terwijl het bedrag Loon SV ongelijk is aan ‘0’ en
er geen Datum einde inkomstenverhouding is
aangeleverd.

U hebt het loon SV ingevuld ongelijk aan € 0, terwijl u alle indicaties voor de
werknemersverzekeringen met ‘Nee’ hebt gevuld en u geen datum einde inkomsten
verhouding hebt aangeleverd. Dit mag niet. Vul het loon SV met € 0 of corrigeer de
indicatie(s) voor de werknemersverzekeringen.

L1823

De Code soort inkomstenverhouding is gelijk
aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50,
52 of 55 t/m 61 terwijl de Indicatie verzekerd
WAO/IVA/WGA op ‘Ja’ staat.

U hebt de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA met ‘J’ gevuld, terwijl de code soort
inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55
t/m 61. Dit mag niet. Zet de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA op ‘N’ of corrigeer de
code soort inkomstenverhouding.

L1824

De Code soort inkomstenverhouding is gelijk
aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50,
52 of 55 t/m 61 terwijl de Indicatie verzekerd
WW op ‘Ja’ staat.

U hebt de indicatie verzekerd WW met ‘J’ gevuld, terwijl de code soort inkomsten
verhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55 t/m 61.
Dit mag niet. Zet de indicatie verzekerd WW op ‘N’ of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding.

L1825

De Code soort inkomstenverhouding is gelijk
aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50,
52 of 55 t/m 61 terwijl de Indicatie verzekerd
ZW op ‘Ja’ staat.

U hebt de indicatie verzekerd ZW met ‘J’ gevuld, terwijl de code soort inkomsten
verhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55 t/m 61.
Dit mag niet. Zet de indicatie verzekerd ZW op ‘N’ of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding.

L1903

De aangegeven Code aard arbeidsverhouding
is niet 1 terwijl de Code soort inkomsten
verhouding 13 (verzekerde directeur NV/BV) is.

U hebt de code soort inkomstenverhouding gevuld met waarde 13, terwijl de
code aard arbeidsverhouding niet 1 is. Dit mag niet. Corrigeer de code soort
inkomstenverhouding of de code aard arbeidsverhouding.

L1904

De aangegeven Code aard arbeidsverhouding
kan niet gebruikt worden bij de soort
inkomstenverhouding 11 (Ambtenaar).

U hebt de code soort inkomstenverhouding gevuld met waarde 11, terwijl de
code aard arbeidsverhouding niet 1, 18 of 83 is. Dit mag niet. Corrigeer de code soort
inkomstenverhouding of de code aard arbeidsverhouding.

L1906

Er is een Code invloed verzekeringsplicht
terwijl de Code soort inkomstenverhouding
niet 11 of 15 is en/of de Code aard
arbeidsverhouding 7 of 79 is.

U hebt de code soort inkomstenverhouding gevuld met een waarde ongelijk aan 11
of 15 en/of de code aard arbeidsverhouding met de waarde 7 of 79, terwijl de code
invloed verzekeringsplicht is gevuld. Dit mag niet. Lever de code invloed
verzekeringsplicht niet aan of corrigeer de code soort inkomstenverhouding en/of
de code aard arbeidsverhouding.
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Meldcode

Foutmelding

Toelichting

L1907

De VZ-indicatie WW en/of WAO is ‘J’ terwijl de
(combinatie van) Code aard arbeidsverh., Code
LbTab, Code SrtIv, Code incidentele
Inkomstenverm. of geboortedatum en de
Datum einde IKV is leeg impliceert dat de
VZ-indicatie WW en WAO ‘N’ moet zijn.

U hebt de indicatie verzekerd WW en/of WAO/IVA/WGA gevuld met ‘J’, terwijl de code
aard arbeidsverhouding 7 (stagiair) is of de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt.
Dit mag niet. Zet de indicatie verzekerd WW en/of WAO/IVA/WGA op ‘N’, of corrigeer
de code aard arbeidsverhouding of de geboortedatum van uw werknemer.

L1909

Er is een Code soort inkomstenverhouding
18 en Code aard arbeidsverhouding 18
aangeleverd terwijl de Indicatie wachtgeld oude
regeling niet met de waarde ‘J’ of ‘N’ is
aangeleverd.

U hebt de indicatie wachtgeld oude regeling niet gevuld, terwijl de code soort
inkomstenverhouding en de code aard arbeidsverhouding zijn gevuld met waarde 18.
Dit mag niet. Vul de indicatie wachtgeld oude regeling alsnog of corrigeer de code
soort inkomstenverhouding en de code aard arbeidsverhouding.

L1910

Er is een Indicatie wachtgeld oude regeling
met "J" aangeleverd terwijl de Code soort
inkomstenverhouding ongelijk is aan 18.

U hebt de code soort inkomstenverhouding gevuld met een waarde ongelijk aan 18
terwijl de indicatie wachtgeld oude regeling is gevuld met ‘J’. Laat de indicatie
wachtgeld oude regeling leeg of vul deze met ‘N’, of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding.

L1911

Er is een Code verzekeringssituatie Zvw ‘L’
(0%-tarief) aangegeven terwijl de Werkgevers
heffing Zvw ongelijk is aan € 0.

U hebt de werkgeversheffing Zvw gevuld met een bedrag ongelijk aan € 0, terwijl de
code verzekeringssituatie Zvw een ‘L’ (0%-tarief) is. Dit mag niet. Vul de werkgevers
heffing Zvw met € 0 of corrigeer de code verzekeringssituatie Zvw.

L1913

De Indicatie verzekerd WW is 'N' terwijl de
U hebt de indicatie verzekerd WW gevuld met ‘N’, terwijl de inkomstenverhouding
Datum einde inkomstenverhouding niet is
niet is beëindigd en de aangegeven premie Ufo groter is dan € 0. Dit mag niet. Zet de
aangeleverd en de Premie Ufo groter dan € 0 is. indicatie verzekerd WW op ‘J’ of corrigeer de premie Ufo.

L1914

Binnen 1 inkomstenverhouding verschilt in
meerdere inkomstenperioden het 2e cijfer van
de Code loonbelastingtabel (er is zowel 'wit' als
'groen' aangeleverd).

U hebt een inkomstenverhouding aangeleverd met meerdere inkomstenperiodes
waarbij het 2e cijfer van de code loonbelastingtabel, dat aangeeft of u de witte of
groene tabel gebruikt, verschillend is. Dit mag niet. Corrigeer de code(s) loon
belastingtabel of maak een 2e inkomstenverhouding aan als er sprake is van loon
uit tegenwoordige en loon uit vroegere dienstbetrekking.

L1919

Er is een Code cao aangeleverd, terwijl de Code
soort inkomstenverhouding gelijk is aan 22, 23,
24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45,
46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63.

U hebt een code cao aangeleverd terwijl de code soort inkomstenverhouding 17, 22,
23, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63 is.
Dit mag niet. Verwijder de aangeleverde code cao of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding.

L1920

De inkomstenverhouding is aangeleverd, terwijl
de Datum einde inkomstenverhouding meer
dan 4 maanden in het verleden ligt en alle
bedragen van de inkomstenverhouding gelijk
zijn aan € 0 of niet aangeleverd.

U hebt een inkomstenverhouding aangeleverd die al 4 maanden of langer geleden
is beëindigd en waarin alle bedragen gelijk zijn aan € 0 of niet aangeleverd.
Deze inkomstenverhouding moet u niet langer aanleveren. Pas uw administratie
zo aan dat deze inkomstenverhouding niet langer in uw aangifte loonheffingen
wordt aangeleverd, eventueel in samenwerking met uw softwareontwikkelaar.
Met al ingediende nulaangiften hoeft u niets te doen.

L2021

Er is geen Datum einde inkomstenverhouding
aangeleverd terwijl er een Code reden einde
arbeidsovereenkomst is aangeleverd.

U hebt geen datum einde inkomstenverhouding aangeleverd terwijl de code soort
inkomstenverhouding 11, 13 of 15 is en de code aard arbeidsverhouding 1, 10, 11, 82
of 83 is en een code reden einde arbeidsovereenkomst is aangeleverd. Dit mag niet.
Lever alsnog een datum einde inkomstenverhouding aan of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding en de code aard arbeidsverhouding en/of de code reden einde
arbeidsovereenkomst.

L2023

Er is geen Code reden einde arbeidsovereen
komst aangeleverd terwijl er een Datum einde
inkomstenverhouding is aangeleverd.

U hebt geen code reden einde arbeidsovereenkomst aangeleverd terwijl de code soort
inkomstenverhouding 11, 13 of 15 is en de code aard arbeidsverhouding 1, 10, 11, 82
of 83 is en een datum einde inkomstenverhouding is aangeleverd. Dit mag niet. Lever
alsnog een code reden einde arbeidsovereenkomst aan of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding en de code aard arbeidsverhouding en/of de datum einde
inkomstenverhouding.

L2024

Er is een Code reden einde arbeidsovereen
komst aangeleverd terwijl de Code soort
inkomstenverhouding / inkomenscode ongelijk
is aan 11, 13 of 15.

U hebt een code reden einde arbeidsovereenkomst aangeleverd terwijl de code soort
inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13 of 15. Dit mag niet. Verwijder de
aangeleverde code reden einde arbeidsovereenkomst of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding.

L2029

Er is een ongeldige Code cao inlener
aangeleverd.

U hebt een cao-code voor de inlener aangeleverd die niet bestaat of niet meer of nog
niet geldig is. De toegestane caocodes en hun geldigheidsdatums vindt u op
cbsvooruwbedrijf.nl.
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L2032

Er is een Indicatie arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd aangeleverd terwijl de Code
soort inkomstenverhouding / inkomenscode
gelijk is aan 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42,
43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63.

U hebt een indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeleverd terwijl
de code soort inkomstenverhouding 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50,
52, 55 t/m 61 of 63 is. Dit mag niet. Verwijder de aangeleverde indicatie
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding.

L2036

Er is een Indicatie schriftelijke arbeidsovereen
komst aangeleverd terwijl de Code soort
inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is
aan 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45,
46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63.

U hebt een indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst aangeleverd terwijl de code
soort inkomstenverhouding 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55
t/m 61 of 63 is. Dit mag niet. Verwijder de aangeleverde indicatie schriftelijke
arbeidsovereenkomst of corrigeer de code soort inkomstenverhouding.

L2040

Er is een Indicatie oproepovereenkomst
aangeleverd terwijl de Code soort inkomsten
verhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 18,
22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55
t/m 61 of 63.

U hebt een indicatie oproepovereenkomst aangeleverd terwijl de code soort
inkomstenverhouding 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61
of 63 is. Dit mag niet. Verwijder de aangeleverde indicatie oproepovereenkomst of
corrigeer de code soort inkomstenverhouding.

L2041

De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl
het Aantal contracturen per week 0 is.

U hebt een indicatie oproepovereenkomst aangeleverd met ‘N’ terwijl de code soort
inkomstenverhouding 11, 13 of 15 is en de code aard arbeidsverhouding 1, 10, 82
of 83 is en er geen datum einde inkomstenverhouding is aangeleverd en het aantal
contracturen per week 0 is. Dit mag niet. Wijzig de indicatie oproepovereenkomst
naar ‘J’ of corrigeer de code soort inkomstenverhouding, de code aard arbeids
verhouding, de datum einde inkomstenverhouding en/of het aantal contracturen
per week.

L2046

Er is een Indicatie jaarurennorm aangeleverd
terwijl de Code soort inkomstenverhouding /
inkomenscode gelijk is aan 17, 18, 22, 23, 24,
31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61
of 63.

U hebt een indicatie jaarurennorm aangeleverd terwijl de code soort inkomsten
verhouding 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63 is.
Dit mag niet. Verwijder de aangeleverde indicatie jaarurennorm of corrigeer de code
soort inkomstenverhouding.

L2047

Er is een Code incidentele inkomsten
vermindering aangeleverd terwijl de Code soort
inkomstenverhouding / inkomenscode ongelijk
is aan 11, 13, 15, 17 of 54.

U hebt een code incidentele inkomstenvermindering aangeleverd terwijl de code
soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 17 of 54. Dit mag niet.
Verwijder de aangeleverde code incidentele inkomstenvermindering of corrigeer de
code soort inkomstenverhouding.

L2048

Het Loon SV is gelijk aan € 0 terwijl 1 of meer
van de rubrieken Aanwas in het cumulatieve
premieloon AWf laag, AWf hoog, AWf herzien of
Ufo ongelijk zijn aan € 0.

U hebt het loon SV ingevuld met € 0, terwijl u de aanwas in het cumulatieve
premieloon AWf laag of de aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog of de
aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien of de aanwas in het cumulatieve
premieloon Ufo hebt gevuld met een bedrag ongelijk aan € 0. Dit mag niet. Corrigeer
het aangeleverde loon SV of vul de aanwas in alle bovengenoemde rubrieken met € 0.

L2054

De Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf
laag is ongelijk aan € 0 terwijl de combinatie
van Code aard arbeidsverh., geboortedatum,
Code SrtIv en de indicaties soort arbeids
overeenk. impliceert dat Aanwas in het cum.
premieloon AWf laag € 0 moet zijn.

U hebt de aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag gevuld met een bedrag
ongelijk aan € 0, terwijl ook het volgende geldt:
− De code aard arbeidsverhouding is niet gelijk aan 83.
− De code soort inkomstenverhouding is niet gelijk aan 31, 32, 33, 35, 38, 39,
40 of 46.
− De werknemer was op datum aanvang tijdvak 21 jaar of ouder.
− Op datum aanvang tijdvak is de indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd of de indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst gelijk aan ‘N’, of de indicatie
oproepovereenkomst is gelijk aan ‘J’.
Dit mag niet. Vul de aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag met € 0 of
corrigeer 1 of meer van de bovengenoemde rubrieken in uw aangifte.

L2060

1 of meer van de rubrieken Aanwas in het
cumulatieve premieloon Ufo, AWf laag, AWf
hoog of AWf herzien zijn ongelijk aan € 0
terwijl werknemer op Datum aanvang tijdvak
de AOW‑leeftijd had.

U hebt de aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag of de aanwas in het
cumulatieve premieloon AWf hoog of de aanwas in het cumulatieve premieloon AWf
herzien of de aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo gevuld met een bedrag
ongelijk aan € 0 bij een werknemer die op of voor datum aanvang tijdvak de
AOW-leeftijd heeft bereikt. Dit mag niet. Vul de aanwas in alle bovengenoemde
rubrieken met € 0 of corrigeer de geboortedatum van deze werknemer.
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L2061

De Aanwas in het premieloon AWf hoog is
ongelijk aan € 0 terwijl de combinatie van Code
aard arbeidsverhouding, Code SrtIv en de
indicaties soort arbeidsovereenkomst
impliceert dat de Aanwas in het cumulatieve
premieloon AWf hoog € 0 moet zijn.

U hebt de aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog gevuld met een bedrag
ongelijk aan € 0, terwijl ook het volgende geldt:
− De code aard arbeidsverhouding is gelijk aan 83 of de code soort inkomsten
verhouding is gelijk aan 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40 of 46.
− Of de indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is op datum aanvang
tijdvak gelijk aan ‘J’ en de indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst is op datum
aanvang tijdvak gelijk aan ‘J’ en de indicatie oproepovereenkomst is op datum
aanvang tijdvak gelijk aan ‘N’.
Dit mag niet. Vul de aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog met € 0 of
corrigeer 1 of meer van bovengenoemde rubrieken in uw aangifte.

L2081

Datum aanvang sector ligt voor 01-01-2006.

U hebt aangegeven dat de aanvangsdatum van de sector voor 01-01-2006 ligt.
Dit mag niet. De aanvangsdatum van de sector moet op of na 01-01-2006 vallen.
Vul de juiste datum in.

L2085

Aangegeven sector wijkt af van de
beschikte sector.

Deze foutmelding krijgt u in de volgende 4 situaties:
− U hebt een sector voor uw werknemer(s) aangegeven die afwijkt van de sector
die wij u hebben meegedeeld in de ‘Beschikking Sectoraansluiting’. U vindt de
sector die u moet gebruiken ook in de jaarlijkse ‘Beschikking/Mededeling
gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’. Vul de juiste
sector in en stuur een correctie.
Vindt u dat de door u gehanteerde sector juist is? Laat dan uw beschikking
aanpassen. Neem daarvoor contact op met uw belastingkantoor.
− U hebt van ons nog geen beschikking met uw sectorcode gekregen, maar u hebt
wel een sectorcode ingevuld in uw aangifte. Vraag de sectorcode alsnog aan
met het formulier ‘Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen
betalen’, dat u kunt downloaden van onze internetsite. Wijkt de sectorcode in
de beschikking die u dan van ons krijgt, af van de sectorcode in uw aangifte?
Corrigeer uw aangifte dan alsnog.
− U hebt zich afgemeld als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. U moet dan
tot het einde van de aangifteplicht nihilaangifte doen (aangifte zonder werk
nemersgegevens). Maar u hebt nulaangifte gedaan (aangifte met werknemers
gegevens). U hoeft geen correcties in te dienen. Maar moet u nog aangiften doen,
doe dan nihilaangiften om deze foutmelding te voorkomen.
− U hebt zich te vroeg afgemeld als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen
en u moet nog een loonbetaling aangeven die plaatsvond na de datum einde
inhoudingsplicht die u aan ons hebt doorgegeven (een nabetaling). U hoeft in
dit geval geen correctie in te dienen.

L2103

1 of meer van de indicaties Indicatie
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst of
Indicatie oproepovereenkomst is aangeleverd
terwijl de Code aard arbeidsverhouding gelijk is
aan 4, 6, 7, 18, 79 of 81.

U hebt 1 of meer van de indicaties indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd, indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst of indicatie oproepovereenkomst
aangeleverd terwijl de code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 4, 6, 7, 18, 79 of 81.
Dit mag niet. Verwijder de aangeleverde indicatie(s) of corrigeer de code aard
arbeidsverhouding.

L2105

Er is geen Indicatie publiekrechtelijke
aanstelling voor onbepaalde tijd aangeleverd
terwijl de Code aard arbeidsverhouding gelijk is
aan 18.

U hebt geen indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd aangeleverd
terwijl de code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13 of 15 en de code aard
arbeidsverhouding gelijk is aan 18. Dit mag niet. Lever alsnog de indicatie
publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd aan of corrigeer de code soort
inkomstenverhouding en de code aard arbeidsverhouding.

L2106

Er is een Indicatie publiekrechtelijke aanstelling
voor onbepaalde tijd aangeleverd terwijl de
Code soort inkomstenverhouding ongelijk is
aan 11, 13 of 15 of de Code aard
arbeidsverhouding ongelijk is aan 18.

U hebt een indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd aangeleverd
terwijl de code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13 of 15 of de code
aard arbeidsverhouding ongelijk is aan 18. Dit mag niet. Verwijder de aangeleverde
indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd of corrigeer de code
soort inkomstenverhouding en/of de code aard arbeidsverhouding.

L2107

Er zijn verloonde uren gevuld terwijl Loon in
geld alleen bestaat uit Vakantiebijslag en/of
Extra periode salaris en de Code incidentele
inkomstenvermindering is niet aangeleverd of
niet gevuld met een ‘Z’ en de Datum einde IKV
is niet aangeleverd.

U hebt de verloonde uren gevuld met een waarde ongelijk aan 0 terwijl het loon
in geld gelijk is aan de som van de vakantiebijslag en een extra periode salaris.
Dit mag niet. Vul de verloonde uren met waarde 0 of corrigeer de code incidentele
inkomstenvermindering en/of lever de datum einde inkomstenverhouding aan.
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L2114

Het Loon SV is ongelijk aan ‘0’, terwijl de
Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan
17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52
t/m 63.

U hebt het loon SV ingevuld ongelijk aan € 0, terwijl de code soort inkomsten
verhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52 t/m 63. Dit mag
niet. Vul het loon SV met € 0 of corrigeer de code soort inkomstenverhouding.

L2115

Datum aanvang inkomstenperiode ligt buiten
het aangiftetijdvak.

Als de code soort inkomstenverhouding 11, 13, 15, 17, 18, 23 of 53 t/m 63 is en de
code aard arbeidsverhouding is niet 11, dan moet de datum van aanvang van de
inkomstenperiode binnen het aangiftetijdvak liggen. Vul de juiste datum in.

L2116

De Datum aanvang sector valt buiten het
tijdvak.

U hebt een datum aanvang sector aangeleverd die voor de datum aanvang tijdvak of
na de datum einde tijdvak ligt, terwijl de code soort inkomstenverhouding 11, 13, 15,
17, 18, 23 of 53 t/m 63 is en de code aard arbeidsverhouding is niet 11. Dit mag niet.
Vul een juiste datum aanvang sector in of corrigeer de code soort inkomsten
verhouding en/of de code aard arbeidsverhouding.

L2117

De Datum einde sector valt buiten het tijdvak.

U hebt een datum einde sector aangeleverd die voor de datum aanvang tijdvak of na
de datum einde tijdvak ligt, terwijl de code soort inkomstenverhouding 11, 13, 15,
17, 18, 23 of 53 t/m 63 is en de code aard arbeidsverhouding is niet 11. Dit mag niet.
Vul een juiste datum einde sector in of corrigeer de code soort inkomstenverhouding
en/of de code aard arbeidsverhouding.

5

Hebt u nog vragen?

Deze toelichting geeft u een overzicht van de foutmeldingen die u in een foutenrapport over een tijdvak in het
1e halfjaar van 2021 kunt tegenkomen, en uitleg over de manier waarop u de fouten kunt herstellen. Maar misschien
hebt u na het lezen van de toelichting toch nog vragen. Raadpleeg dan het ‘Handboek Loonheffingen 2021’ op
belastingdienst.nl/loonheffingen. In dit handboek kunt u onder andere lezen hoe u correcties moet indienen.
En u vindt er informatie over gebruikte begrippen. U kunt het handboek ook downloaden van onze internetsite.
De codes voor de aangifte loonheffingen vindt u ook op belastingdienst.nl. Zoek op ‘codes voor de aangifte
loonheffingen 2021’.
Als u salarisadministrateur bent, kunt u zich ook aanmelden bij het Forum Salaris. Daar kunt u uw vragen stellen
aan de Belastingdienst, UWV en uw vakgenoten. Ga naar fsa.pleio.nl.
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