Belastingdienst

Aanvraag

Vrijstelling van loonheffing
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u ons toestemming om geen loonbelasting/
premie volksverzekeringen (verder: loonheffing) meer in te laten
houden over inkomsten uit Nederland.
Woont u in een ander land dan Nederland, maar hebt u wel inkomen
uit Nederland? En wordt op dit inkomen loonheffing ingehouden?
Het kan zijn dat u dan geen belasting hoeft te betalen in Nederland
over dat inkomen. In dat geval hoeft uw uitkeringsinstantie ook geen
loonheffing in te houden op het moment dat u dat inkomen
uitbetaald krijgt.
Met dit formulier vraagt u vrijstelling aan voor het inhouden van:
– loonbelasting
– premie volksverzekeringen
Per inkomen beoordelen wij of u loonbelasting en/of premie
volksverzekeringen moet betalen.

Invullen en opsturen
Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld. En controleer
of u alle bijlagen hebt bijgevoegd. Stuur alles in een voldoende
gefrankeerde envelop naar:
Belastingdienst/kantoor Buitenland
Team Loonheffing Particulieren
Postbus 2865
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
Kijk op belastingdienst.nl/internationaal. Of bel de
BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385.
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van
08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Voorwaarden aanvraag
Voordat u dit formulier invult, moet u controleren of u aan onderstaande voorwaarden voldoet.
Als dat niet het geval is, nemen wij het formulier niet in behandeling.
Let op! Lees eerst de toelichting bij dit formulier.
A

Hebt u een burgerservicenummer
(BSN)?

Ja
 Nee. Hebt u geen BSN? Kijk in de toelichting hoe u dit kunt aanvragen. Of kijk voor meer
informatie op belastingdienst.nl. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als u een BSN hebt.
Stuur daarom uw aanvraag pas in als u een BSN hebt.

B

Hebt u een verklaring dat u
fiscaal inwoner bent van uw
woonland?

 Ja. Stuur de verklaring mee met dit formulier. U kunt het formulier
‘Verklaring belastingplicht woonland’ downloaden van belastingdienst.nl.

06 020 04 01

LH 020 - 1Z*4FOL 

 Nee. U hoeft het formulier niet verder in te vullen en op te sturen.
U kunt geen vrijstelling van loonheffing aanvragen.

*060200401*
0 6 0 2 0 0 4 0 1

02 van 09

1
1a

Persoonlijke gevens van u en uw eventuele partner
Vul hier uw persoonlijke gegevens in.
Naam (volledig) en voorletters
Geboortedatum					

–

–

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats			



Land
Telefoonnummer overdag
Burgerservicenummer				
Nationaliteit
E-mailadres
Bent u een ‘domiciled resident’
van Groot-Brittannië , Malta of
Noord‑Ierland?
1b

Nee
 Ja. Dan hebt u recht op een op een vrijstelling zonder voorwaarden. Wel moet u bewijzen dat u dit bent.
U kunt dit bewijzen met het formulier ‘Verklaring belastingplicht woonland’. Lees hiervoor de toelichting.

Vul hier de persoonlijke gegevens van uw eventuele partner in.
Naam (volledig) en voorletters 
Geboortedatum					

–

–

Burgerservicenummer				
Adres (indien afwijkend)
									
1c

Beschikt u of uw eventuele partner
over woonruimte in Nederland?


Nee. Ga verder met vraag 1d.
Ja. Geef hieronder de volledige adressen aan en vermeld of er sprake is van eigendom.


Adres																											Eigendom

Zijn er leden van uw gezin
achtergebleven in Nederland?

Ja

Nee		

Ja

Nee		

Ja

Nee. Ga verder met vraag 2.
Ja. Geef hieronder naam en adres.

Naam																	Adres

06 020 04 02

1d

Nee		

*060200402*
0 6 0 2 0 0 4 0 2

03 van 09

2

Vrijstelling premie volksverzekeringen
Met premie volksverzekeringen bedoelen wij de volgende inhoudingen op uw loon of uitkering: premies AOW, ANW en Wlz.
Daarnaast kunt u te maken krijgen met de vervangende bijdrage voor de Wlz.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het CAK.

2a

Hebt u in Nederland inkomsten
uit arbeid? Lees in de toelichting
wat dat is.

Nee. Ga verder met vraag 3.
Ja. Ga verder met vraag 2b.

2b

Welke inkomsten uit arbeid hebt u?
Kruis aan wat voor u van toepassing is.

inkomsten uit loondienst
winst uit onderneming
andere inkomsten uit arbeid (dit noemen wij resultaat overige werkzaamheden)

2c

Gaat u stoppen met deze arbeid?

Nee. Ga verder met vraag 3.
 Ja. Vul de datum in en ga verder met vraag 2d.
Datum

2d

Hebt u in uw woonland
ook inkomsten uit arbeid?

–

–

Nee. Ga verder met vraag 3.
Ja. Leg uit wat u doet en waar u dat doet.













Loon en/of uitkeringen, pensioen, lijfrentes
Waarvoor vraagt u vrijstelling
loonbelasting aan?

loon en/of uitkeringen. Vul vraag 4 in.
pensioen. Vul vraag 5 in.
lijfrentes. Vul vraag 6 in.

06 020 04 03

3

*060200403*
0 6 0 2 0 0 4 0 3

04 van 09

4

Inkomsten uit loondienst en uitkeringen
Hebt u inkomsten uit loondienst uit Nederland? Of was u in loondienst in Nederland, en krijgt u een ontslagvergoeding? Of hebt u een ontslagvergoeding
via een stamrecht gekregen, of in een stamrecht-bv laten storten? Of krijgt u een van de volgende uitkeringen: AOW, ANW, WAO, WIA, WW, WAZ of Wajong?
Hebt u een andere uitkering? Vul deze vraag in als u voor deze inkomsten vrijstelling van loonbelasting vraagt.

4a

Wat is uw beroep?

4b

Werkt u buiten Nederland?

Nee			

4c

Vraagt u vrijstelling aan voor
een uitkering?

Nee. Ga verder met vraag 4e.
Ja

4d

Voor welke uitkering vraagt
u de vrijstelling aan?

AOW
ANW

4e

Hebt u een ontslagvergoeding
ontvangen?

Nee
 Ja. Stuur de overeenkomst met de werkgever of de uitspraak van de kantonrechter mee,
waaruit deze ontslagvergoeding blijkt.

4f

Hebt u een ontslagvergoeding in
een stamrecht-bv laten storten?

Nee
 Ja. Stuur de stamrechtovereenkomst mee. Lees in de toelichting over een stamrecht-bv.

Ja

WAO
WIA

WW
WAZ

Wajong
Andere uitkering. Stuur de gegevens mee.

L et op! U kunt niet met terugwerkende kracht vrijstelling krijgen. Een vrijstelling gaat hooguit over het lopende kalenderjaar.
U moet dus een datum invullen die binnen of na het huidige kalenderjaar ligt.

Ingangsdatum vrijstelling 		

–

–

Naam werkgever of
uitkerende instantie
Adres
Postcode en woonplaats			



Loonheffingennummer				

L

Brutobedrag per jaar

€

L

Brutobedrag per jaar

€

Polisnummer/Uitkeringsnummer

Ingangsdatum vrijstelling 		

–

–

Naam werkgever of
uitkerende instantie
Adres
Postcode en woonplaats			
Loonheffingennummer				



Een eventuele extra vrijstelling kunt u invullen bij vraag 7.

*060200404*
0 6 0 2 0 0 4 0 4

06 020 04 04

Polisnummer/Uitkeringsnummer

05 van 09

5

Pensioen
Hebt u een pensioenuitkering, of krijgt u die binnenkort? Of koopt u een pensioen af? Vul deze vraag in als u voor deze inkomsten vrijstelling
van loonbelasting vraagt. Wij hebben voor de beoordeling ook verschillende stukken nodig. Lees in de toelichting welke stukken u moet meesturen.

5a

Hebt u uw pensioen opgebouwd
in een publiekrechtelijke dienst
betrekking?

Nee
Ja. Stuur een overzicht van uw dienstijd mee van MijnABP.

5b

Bent u inwoner van België?

Nee
Ja. Stuur een kopie van de polis mee.

5c

Is (een deel van) het pensioen,
de overbruggingsuitkering of
het andere recht opgebouwd uit
verrichte arbeid buiten Nederland?

Nee
 Ja. Stuur een verklaring van de werkgever mee waaruit blijkt welk deel van uw pensioen
is opgebouwd uit verrichte arbeid buiten Nederland.

5d

Gaat u uw pensioen afkopen?

Nee
 Ja. Stuur de verklaring van het pensioenfonds dat er sprake is van een zogenaamde
kleine pensioenaanspraak mee. Lees verder in de toelichting.

L et op! U kunt niet met terugwerkende kracht vrijstelling krijgen. Een vrijstelling gaat hooguit over het lopende kalenderjaar.
U moet dus een datum invullen die binnen of na het huidige kalenderjaar ligt.

Ingangsdatum vrijstelling 		

–

–

Naam werkgever of
uitkerende instantie
Adres
Postcode en woonplaats			



Loonheffingennummer				

L

Brutobedrag per jaar

€

L

Brutobedrag per jaar

€

Polisnummer/Uitkeringsnummer

Ingangsdatum vrijstelling 		

–

–

Naam werkgever of
uitkerende instantie
Adres
Postcode en woonplaats			
Loonheffingennummer				



Polisnummer/Uitkeringsnummer

06 020 04 05

Een eventuele extra vrijstelling kunt u invullen bij vraag 7.

*060200405*
0 6 0 2 0 0 4 0 5

06 van 09

6

Lijfrenten
Hebt u een uitkering uit een lijfrenteverzekering of uit een bancaire lijfrente? Of krijgt u die binnenkort? Of koopt u een lijfrente af?
Vul deze vraag in als u voor deze inkomsten vrijstelling van loonbelasting vraagt.
Wij hebben voor de beoordeling ook verschillende stukken nodig. Lees in de toelichting welke stukken u moet meesturen.

6a

Hebt u de polis bijgevoegd?

6b

Woont u in België?

Nee. We kunnen het formulier niet behandelen zonder polis.
Ja
Nee
 Ja. Vul dan het totale bedrag in van alle uit Nederland afkomstige lijfrente-uitkeringen die u per jaar krijgt.
Wij bedoelen het brutobedrag, dus het bedrag voordat de loonheffing is ingehouden.

L et op! U kunt niet met terugwerkende kracht vrijstelling krijgen. Een vrijstelling gaat hooguit over het lopende kalenderjaar.
U moet dus een datum invullen die binnen of na het huidige kalenderjaar ligt.

Ingangsdatum vrijstelling			

–

–

Naam uitkerende instantie
Adres
Postcode en woonplaats			



L

Loonheffingennummer				
Brutobedrag 						 €

		

per jaar		

per kwartaal

per maand

eenmalig

per jaar		

per kwartaal

per maand

eenmalig

Polisnummer/Uitkeringsnummer

Ingangsdatum vrijstelling			

–

–

Naam uitkerende instantie
Adres
Postcode en woonplaats			



L

Loonheffingennummer				
Brutobedrag 						 €

		

Polisnummer/Uitkeringsnummer

06 020 04 06

Een eventuele extra vrijstelling kunt u invullen bij vraag 7.

*060200406*
0 6 0 2 0 0 4 0 6

07 van 09

Ruimte voor eventuele extra vrijstellingen
Hier kunt u extra vrijstellingen aangeven waarvoor u bij vraag 4, 5 of 6 geen ruimte hebt.
L et op! U kunt niet met terugwerkende kracht vrijstelling krijgen. Een vrijstelling gaat hooguit over het lopende kalenderjaar.
U moet dus een datum invullen die binnen of na het huidige kalenderjaar ligt.

Ingangsdatum vrijstelling 		
Deze vrijstelling betreft			

–

–

loon en/of uitkering		

pensioen		

lijfrente

Naam werkgever of
uitkerende instantie
Adres
Postcode en woonplaats			



L

Loonheffingennummer				
Brutobedrag 						 €

		

per jaar		

per kwartaal

per maand

eenmalig

per maand

eenmalig

per maand

eenmalig

Polisnummer/Uitkeringsnummer

Ingangsdatum vrijstelling 		
Deze vrijstelling betreft			

–

–

loon en/of uitkering		

pensioen		

lijfrente

Naam werkgever of
uitkerende instantie
Adres
Postcode en woonplaats			



L

Loonheffingennummer				
Brutobedrag 						 €

		

per jaar		

per kwartaal

Polisnummer/Uitkeringsnummer

Ingangsdatum vrijstelling 		
Deze vrijstelling betreft			

–

–

loon en/of uitkering		

pensioen		

lijfrente

Naam werkgever of
uitkerende instantie
Adres
Postcode en woonplaats			



L

Loonheffingennummer				
Brutobedrag 						 €
Polisnummer/Uitkeringsnummer

*060200407*
0 6 0 2 0 0 4 0 7

		

per jaar		

per kwartaal

06 020 04 07

7

08 van 09

Ruimte voor toelichting en opmerkingen

06 020 04 08

8

*060200408*
0 6 0 2 0 0 4 0 8

09 van 09

9

Gegevens gemachtigde

9a

Hebt u een gemachtigde?

9b

Naam

Nee. Ga verder met de ondertekening.
 Ja. Vul de gegevens van de gemachtigde in bij vraag 9b. Wij sturen onze reactie naar de gemachtigde.

Adres
Postcode en woonplaats			



Land
Telefoonnummer overdag
Als uw verzoek voor vrijstelling van inhouding van loonbelasting en/of premie volksverzekeringen wordt gedaan door iemand die u hebt gemachtigd,
voeg dan de machtiging toe.
Ondertekening
Ik verzoek hierbij om mij vrijstelling te verlenen voor de inhouding van loonbelasting en/of premie volksverzekeringen.
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
								
Aantal bijlagen						

06 020 04 09

10

*060200409*
0 6 0 2 0 0 4 0 9

