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Verzoek teruggaaf of naheffing
Loonheffingen
Nieuw of te laat vastgesteld gedifferentieerd 
premiepercentage Whk

 Waarom dit formulier?

Het kan zijn dat u in de volgende 2 situaties te veel of te weinig 
premie Whk hebt betaald:

 – U hebt van ons te laat een gedifferentieerd premiepercentage Whk 
gekregen. Te laat wil zeggen na 1 januari of, voor starters, nadat u 
uw 1e aangifte hebt gedaan. Het percentage dat u hebt gekregen, 
wijkt af van het percentage dat u in uw aangiften loonheffingen 
hebt gebruikt.

 – U hebt van ons op tijd een gedifferentieerd premiepercentage Whk 
gekregen. U hebt daartegen bezwaar gemaakt en wij hebben het 
percentage daarna bijgesteld.

In deze 2 situaties kunt u ons met dit formulier vragen om een 
teruggaaf of een naheffing van het verschil tussen het betaalde en 
het nieuwe premiebedrag. U hoeft dan geen correcties te versturen 
voor de gedifferentieerde premie Whk.

Invullen en opsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar uw 
belastingkantoor. Het adres vindt u op de brief met het (nieuwe) 
gedifferentieerde premiepercentage Whk.

Wij berekenen vervolgens het verschil tussen de premies die u hebt 
aangegeven en betaald, en het bedrag dat u op basis van het nieuwe 
percentage moet betalen. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u van ons 
een teruggaaf. Moet u bijbetalen? Dan krijgt u van ons een naheffing.

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
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl. 

Taal: Nederlands

1 Uw gegevens

2 Teruggaaf of naheffing

voor de gedifferentieerde premie Whk over 2016, 2017, 2018, 2019 of 2020 
Vul vraag 3 in en onderteken daarna dit formulier.

voor de gedifferentieerde premie Whk over 2021  
Vul vraag 4 in en onderteken daarna dit formulier.

2a Waarvoor vraagt u de teruggaaf 
of naheffing aan? U kunt meerdere 
vakjes aankruisen.

1a Naam werkgever

1c Contactpersoon voor dit verzoek

1d Telefoonnummer contactpersoon

1b Loonheffingennummer  L

http://belastingdienst.nl/privacy
http://belastingdienst.nl
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3a Jaar waarvoor u de teruggaaf of naheffing aanvraagt. Als u voor meer jaren een teruggaaf 
of naheffing wilt, vul dan voor elk jaar apart een formulier in.

3b Totaal premieloon van al uw werknemers voor de gedifferentieerde premie Whk in dit jaar

3d (Nieuw) gedifferentieerd premiepercentage Whk voor dit jaar

4c (Nieuw) gedifferentieerd premiepercentage Whk voor deze periode

3e Voor dit jaar betaalde gedifferentieerde premie Whk

4b Totaal premieloon van al uw werknemers voor de gedifferentieerde premie Whk in deze periode

4d Voor deze periode betaalde gedifferentieerde premie Whk

3c Totaal premieloon van al uw werknemers waarvoor u in 2016 of 2017 de premie vrijstelling 
marginale arbeid toepaste. Over dit premieloon betaalt u geen gedifferentieerde premie. 
Bij het vaststellen van de teruggaaf of naheffing trekken wij dit bedrag daarom af van het totale 
premieloon van vraag 3b.

3 Gedifferentieerde premie Whk over 2016, 2017, 2018, 2019 of 2020

4 Gedifferentieerde premie Whk over 2021

5 Ondertekening

€

%

%

€

€

€

€

4a Periode waarvoor u de terug gaaf 
of naheffing aanvraagt tot en met

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Datum 
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