Melding Loonbelasting en premies
Aanmelding werkgever

Registration for loonbelasting en premies
Registration as an employer

Over dit formulier
About this form

Waarom dit formulier?
Dit formulier is bestemd voor personen of instanties die werkgever worden. Met ‘werkgever’ wordt ook bedoeld degene
die uitkeringen verstrekt.
Met dit formulier meldt u zich bij de Belastingdienst en krijgt u een CRIB-nummer toegekend als u dat nog niet heeft.
Daarna nodigt de Belastingdienst u uit om aangifte loonbelasting en premies te doen.
Invullen
Als u bij een vraag onvoldoende invulruimte heeft, kunt u gebruik maken van de vrije ruimte op blz. 5. Vermeld steeds
duidelijk bij welke vraag het antwoord hoort.
Het formulier opsturen
Stuur het formulier zo spoedig mogelijk naar het belastingkantoor. Zo snel mogelijk ontvangt u bericht met informatie
over de loonbelasting en premies en de wijze waarop u de loonbelasting en premies moet aangeven en betalen.
Meer informatie
Op de website www.belastingdienst-cn.nl vindt u meer informatie die u behulpaam kan zijn, zoals bijvoorbeeld het handboek Loonbelasting en Premies. Ook vindt u op de website het handboek Startende Onderneming, waarin u informatie
aantreft over het aanleggen van een loonadministratie.
Why this form?
This form is intended for individuals and institutions that are about to become employers. An ‘employer’ also includes any party paying
benefits.
Use this form to register with the Belastingdienst. If you do not already have one, you will be assigned a CRIB number. The Belastingdienst
will then ask you to file returns for loonbelasting en premies.
Filling out this form
If you need more space to answer a particular question, use the extra space on p. 5. Clearly specify the question to which the answer belongs.
Submitting this form
Send the form to your tax office as soon as possible. As soon as possible after that, you will receive a letter with information about loonbelasting en premies and how you should declare and pay loonbelasting en premies.
Further information
The website www.belastingdienst-cn.nl provides further information that may be of use to you, such as the Loonbelasting & Premies Manual.
That website also has the Manual for Starting Enterprises, which offers information about setting up payroll accounts.
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1a

2 van 5

Gegevens werkgever Information about the employer
Wat is uw rechtsvorm als werkgever? What is the employer’s legal form?
Eenmanszaak. Ga verder met vraag 1b Sole proprietorship. Proceed to question 1b
Anders Other
maatschap professional partnership
vennootschap onder firma (vof) general partnership
commanditaire vennootschap (cv) limited partnership
besloten vennootschap (BV) private limited liability company
naamloze vennootschap (NV) public limited liability company
stichting foundation
vereniging association
overig, namelijk other, namely

|																					
Ga verder met vraag 1d Proceed to question 1d
1b

Wat is uw naam? What is your name?

|																					
1c

Wat is uw CRIB-nummer, indien bekend? What is your CRIB number, if known?

|																					
Ga verder met vraag 1f Proceed to question 1f
1d

Wat is de juridische naam van uw bedrijf? Vermeld bij maatschap, vof of cv de naam volgens de overeenkomst. What
is your business’s legal name? For a professional partnership, general partnership or limited partnership, give the name according to the
partnership agreement.

|																					
1e

Wat is het CRIB-nummer van uw bedrijf indien bekend? What is your business’s CRIB number, if known?

|																					
1f

Wat is uw bedrijfsadres? Vul bij meer dan één bedrijfsadres het adres in van de centrale leiding. What is your business
address? If your business has multiple addresses, give the address of its central management.
Naam Name

|																					
Adres Address

|				
Wijk / plaats & Eiland District / town and island

|				
Telefoonnummer Telephone number										

|																	
1g

Als u wilt u dat de Belastingdienst diverse documentatie en stukken over de loonbelasting en premies naar een ander
adres stuurt dan uw bedrijfsadres, vermeld dan hiernaast naar welk adres. If you want the Belastingdienst to send various
documents about loonbelasting en premies to a different address than your business address, state that address here.
Naam Name

|																					
Adres Address

|				
Wijk / plaats & Eiland District / town and island

|				
Telefoonnummer Telephone number									

|																		
1h

Wie is de contactpersoon voor vragen over deze melding? What is the name of the person to contact with questions about this
registration?
Naam Name

|																					
Telefoonnummer Telephone number								

Functie Job title

|																

|
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2a
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Werknemers Employees
Wat is de datum van indiensttreding van de eerste werknemer? What is the employment date of the first employee?
dd-mm-jjjj dd-mm-yyyy

|								
2b

Hoeveel werknemers verwacht u binnen 3 maanden vanaf nu in dienst te hebben? Inclusief de werknemer van vraag 2a.
How many employees do you expect to have three months from now (including the employee meant in question 2a)?

|								
2c

Moet u voor de werknemers van vraag 2b ook premies werknemersverzekeringen afdragen? Are you required to remit
employee contributions for employed persons’ insurance for the employees meant in question 2b?
Ja, ga verder met vraag 2d Yes, proceed to question 2d			

2d

N
 ee No

Wat is de datum van indiensttreding van de eerste werknemer waarvoor u premies werknemersverzekeringen moet
afdragen? What is the employment date of the first employee for whom you are required to remit contributions for employed persons’
insurance?
dd-mm-jjjj dd-mm-yyyy

|								
2e

Verricht de directeur-grootaandeelhouder werkzaamheden? Does the director/major shareholder perform any work?

|								

							 3	Bedrijfsgegevens Business details
3a

Oefent u meer dan één bedrijf uit? Do you conduct more than one business?
Nee No					
Ja. Ga verder met vraag 3c Yes, proceed to question 3c

3b

Omschrijf zo uitgebreid mogelijk de activiteiten die daadwerkelijk binnen uw bedrijf worden verricht en vermeld de
geschatte loonsom. Als u onvoldoende invulruimte heeft ga dan verder op bladzijde 5. Als u dit formulier samen met een
formulier ‘Startende Onderneming’ instuurt dan mag u verwijzen naar uw antwoord opde vergelijkbare vraag van dat
formulier. Describe, in as much detail as possible, the activities actually carried out by your business. If you require more space, continue
the description on page 5. If this form will be submitted together with a ‘form for starting enterprises’ form, you may refer to your answer to
question 6 in that form.

|																					
				
								
				

		

Loonsom Total payroll

| $																					
Ga verder met vraag 3d Proceed to question 3d
3c

Omschrijf per bedrijf zo uitgebreid mogelijk de activiteiten die daadwerkelijk binnen dat bedrijf worden verricht en vermeld per bedrijf de (geschatte) loonsom. Describe, in as much detail as possible, the activities actually carried out by each business,
and specify the total payroll or an estimate thereof.
Handelsnaam bedrijf 1 Trade name of business 1

|																					
Omschrijving van de activiteiten in bedrijf 1. Als u onvoldoende invulruimte heeft ga dan verder op blz 5. Description of the
activities of business 1. If you require more space, continue on p. 5.

| 																			
				
							
				
Loonsom Total payroll

| $																					
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Handelsnaam bedrijf 2 Trade name of business 2

|																					
Omschrijving van de activiteiten in bedrijf 2. Als u onvoldoende invulruimte heeft ga dan verder op blz 5. Description of the
activities of business 2. If you require more space, continue on p. 5.

|																					
				
				
				
				

Loonsom Total payroll

| $																					
3d

Heeft u (een deel van) de activiteiten van een andere werkgever overgenomen? Dit geldt ook als u (een deel van ) uw
bedrijf in een andere rechtsvorm bent gaan uitoefenen, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV. Have you taken over some or
all of another employer’s activities? This is also the case if your business has taken a different legal form, e.g. if it has gone from being a sole
proprietorship to being a private limited liability company.
Ja Yes		

3e

Nee No

Zo ja, vermeld de gegevens van die wergever If so, state the details of that employer:
Naam Name

|																					
Adres Address

|				
Wijk / plaats & Eiland District / town and island

|				
Telefoonnummer Telephone number										

Percentage aandelen Shareholding percentage

|																		

|

																									

						 4		
							

Ondertekening Signature
Naam Name

|																					
Adres Address

|				
Wijk / plaats & Eiland District / town and island

|				
Telefoonnummer Telephone number										

Datum Date

|																		

|

Handtekening Signature

|				
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