Loonbelasting & premieheffing

LB1 - 1Z121FD NED

Deze folder geeft u informatie over
de Loonbelasting

ziekte-, ongevallenverzekering en de Cessantia
(samen 2,3%) heffen en innen.

Deze wet lijkt veel op de ‘Landsverordening
loonbelasting 1976’ zoals u die reeds kent.
Toch is het goed om te weten dat er enkele
belangrijke wijzigingen zijn.

In het tarief van 30,4% is naast de loonbelasting
ook de premie AOV/AWW en de premie zorgverzekering opgenomen. De premie AOV/AWW en AVBZ
(vervangen door de premie zorgverzekering)
worden dus niet meer afzonderlijk in rekening
gebracht.

De belastingsdienst gaat het werkgeversdeel in de
zorgverzekering (16,1%) en de werkgeverspremies

loonbelasting

Belangrijkste wijzigingen 1 oktober 2011
Loonbelasting
De bedragen die in de belastingwet BES zijn
opgenomen voor de algemene belastingvrije som,
de kindertoeslag en de ouderentoeslag worden:
• aangepast aan de inflatie (stijging 5.9%)
• aanvullend verhoogd (stijging 5%)
Hieronder volgt een toelichting.

Tips voor de werkgever

Belastingvrije som:
De algemene belastingvrije som stijgt per 1 oktober
2011 van USD 9.750 naar USD 10.813 op jaarbasis.

4x per jaar: De aangifte is per kwartaal. Spreek met
uzelf een vaste dag af om de aangifte in te dienen.
Voor de 15e na afloop van het kwartaal. U bespaart
tijd als u eerder komt betalen.

Kindertoeslag:
De kindertoeslag stijgt bij 1 kind per 1 oktober 2011
van USD 1.250 naar USD 1.386 op jaarbasis.
De kindertoeslag stijgt bij 2 kinderen per 1 oktober
2011 van USD 2.500 naar USD 2.772 op jaarbasis.
Vanaf het derde kind geldt geen toeslag meer.
Ouderentoeslag:
De ouderentoeslag stijgt per 1 oktober 2011 van
USD 200 naar USD 1.222 op jaarbasis.

Verlaging gebruikelijk loon naar
USD 14.000
Deze aanpassing is met name van toepassing op
de directeur/grootaandeelhouder. Het zogeheten
gebruikelijk loon voor 2011 bedroeg oorspronkelijk
USD 20.000. Dit wordt verlaagd naar USD 14.000.
Een hoger of lager ‘verplicht’ te belasten loon blijft
mogelijk, afhankelijk van de individuele omstandigheden van een directeur/grootaandeelhouder.
“Gebruikelijk loon” geldt voor de werknemer die
arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin
hij een zogenaamd aanmerkelijk belang heeft.
Het gebruikelijk loon bedraagt in beginsel
USD 14.000. Als een vergelijkbare werknemer
zonder aanmerkelijk belang meer of minder dan

USD 14.000 verdient, kan dit leiden tot aanpassing
van het “gebruikelijk loon”. Dit geldt in ieder geval
voor starters met een commerciële winst van
minder dan USD 14.000.

Per maand betalen: U kunt per maand betalen
(maar dat hoeft niet). Let er bij betaling op dat u
het juiste cribnummer gebruikt. Vermeld altijd het
tijdvak en het belastingmiddel (LB of ABB).
Per bank betalen: Maak de LB en de ABB niet als
één bedrag over maar apart. Dit voorkomt fouten.
Houd wel rekening met de tijd die het kost als u via
de bank betaalt. De 15e is de uiterste datum waarbij
het geld bij de belastingdienst binnen moet zijn.
Hele bedragen betalen: Vul alleen hele bedragen
in: USD 499,99 wordt USD 499. U mag altijd
afronden in uw voordeel. Zorg ervoor dat het
totaal van de aangifte altijd gelijk is aan het
bedrag van de betaling.
Het aangifteformulier: Vul de aangifte elk kwartaal
volledig in en onderteken deze. Vul op het aangifteformulier voor de ABB zowel de omzet als het
ABB-bedrag in. Let op: Als u een aangifteformulier
uitgereikt heeft gekregen moet u dit altijd tijdig
indienen, ook als u geen belasting verschuldigd bent.
Eenmanszaken: Bij eenmanszaken is het cribnummer nu hetzelfde als het persoonsnummer. Het
oude cribnummer mag niet meer gebruikt worden.

Er is meer informatie beschikbaar over dit onderwerp.
Raadpleeg daarvoor onze website www.belastingdienst-cn.nl of kom langs bij een van onze kantoren.

Kom langs!
U kunt voor al uw betalingen terecht bij
de belastingkantoren op de eilanden.
Hieronder staan de adressen en openingstijden:
Bonaire
Kralendijk
Kaya L.D. Gerharts 12
Tel: +599 715 8585
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag: 8.00 - 16.00 uur
Vrijdag: 8.00 - 15.30 uur
Rincon
Kaya Rincon
Tel: +599 717 6333
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag: 8.00 - 16.00 uur
Vrijdag: 8.00 - 15.30 uur
Saba
The Bottom
Cap. Matthew Levenstone Street
Tel: +599 416 3941
Openingstijden: 08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
Sint Eustatius
Oranjestad
H.M. Queen Beatrixstreet
Tel: +599 318 3325
Openingstijden: 08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur

www.belastingdienst-cn.nl

