Toelichting
Loonbelastingverklaring
De loonbelastingverklaring is een verplichting die u als werknemer of pensioengerechtigde moet nakomen.
Deze verklaring is van belang voor het berekenen van uw loon of pensioen. Bij het niet of onjuist invullen van
de loonbelastingverklaring wordt rekening gehouden met de hoogste tarief (35,4%) en wordt er geen gebruik
gemaakt van de belastingvrije som – ouderentoeslag. Met dit formulier geeft u deze gegevens op.
Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever of pensioenuitvoerder de belastingvrije som en oudertoeslag
toepast. Uw werkgever of pensioenuitvoerder houdt dan minder loonheffing in op uw loon of pensioen.
U bent niet verplicht om de belastingvrije som en ouderentoeslag in de loonbelasting toe te laten passen.

Toepassing belastingvrije som – ouderentoeslag

U mag de belastingvrije som - ouderentoeslag slechts bij één werkgever of pensioenuitvoerder laten toepassen.
U mag de belastingvrije som niet laten toepassen als u niet op de BES-eilanden woont.
Dit mag wel als:
1. U beschikt over een door de inspecteur afgegeven beschikking waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden
voor de toepassing van de belastingvrije som voldoet. Meer informatie vindt u in het Handboek
loonbelasting en premies;
2. U inwoner bent van Aruba of Sint Maarten;
3. U pensioen geniet en de BES-eilanden over dit pensioen belasting mogen heffen. In dat geval mag
uw werkgever uitsluitend de belastingvrije toepassen tot maximaal de omvang van uw pensioen.

Ouderentoeslag

U kunt de ouderentoeslag laten toepassen indien u op 1 januari van het jaar waarin u deze verklaring indient
in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de Wet Algemene ouderdomsverzekering BES.
Geboortejaar:

Met pensioen in:

AOV-leeftijd:

1952 of eerder

2012 of eerder

60 jaar

1953

2015

62 jaar

1954

2017

63 jaar

1955

2019

64 jaar

1956 of later

2021 of later

65 jaar

Ondertekening

U moet dit formulier ingevuld en ondertekend vóór de eerste loon- of pensioenbetaling bij uw werkgever of
pensioenuitvoerder inleveren. Als er iets in uw gegevens verandert nadat u dit formulier hebt ingeleverd,
moet u dit schriftelijk aan uw werkgever of pensioenuitvoerder doorgeven. Dit formulier blijft voor 10 jaar
bewaard bij uw werkgever of pensioenuitvoerder.

Vraag 1a t/m 1g

Hier vult u uw persoonlijke gegevens in. Vraag om uw CRIB-nummer bij B/CN.

Vraag 2a

U heeft recht op ouderentoeslag indien u bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar hebt bereikt.

Vraag 2c

U heeft slechts éénmaal recht op de belastingvrije som, de kindertoeslagen de ouderentoeslag. Dat houdt in dat,
indien u meerdere dienstbetrekkingen heeft waarvan de loontijdvakken geheel of gedeeltelijk samenvallen slechts
bij één werkgever gebruik kunnen maken van de hiervoor genoemde kortingen.

Vraag 3

Bij vraag 3 ondertekent u de loonbelastingverklaring.
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