
Over dit formulier

Voor wie is dit formulier bestemd?
Dit formulier is bestemd voor particulieren die aangifte loonheffingen
moeten doen voor een dienstverlener aan huis. U moet aangifte loon-
heffingen doen als u loon betaalt aan een dienstverlener die meestal op
vier dagen of meer per week bij u werkt. Het maakt hierbij geen verschil
hoeveel uur per dag de dienstverlener werkt.

Met het schema op de achterkant van dit formulier bepaalt u of u
werkgever bent van een dienstverlener aan huis.

Waarom dit formulier?
Om aangifte loonheffingen te kunnen doen moet u zich melden als
inhoudingsplichtige. Dat doet u met dit formulier. Van de Belasting-
dienst krijgt u dan een loonheffingennummer. Dit nummer hebt u
nodig om aangifte loonheffingen te doen.

U krijgt ook bericht over welke periode u aangifte loonheffingen moet
doen. Voor dienstverlening aan huis is dat eenmaal per kalenderjaar.

Invullen en opsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar uw belasting-
kantoor. Als u het adres van uw belastingkantoor niet weet, kunt u dat
vinden op www.belastingdienst.nl, onder 'Contact'. 

Meer informatie
Lees voor meer informatie het onderdeel 'Dienstverlening aan huis' van
het Handboek loonheffingen. U kunt dit handboek downloaden van
www.belastingdienst.nl/loonheffingen of bestellen bij de Belasting-
Telefoon:  - , bereikbaar op maandag tot en met donderdag 
van . tot . uur en op vrijdag van . tot . uur.

1 Gegevens werkgever 

1a Wat is uw naam?

1b Wat is uw BSN/sofinummer?

1c Wat is uw adres?

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

1d Wilt u dat de Belastingdienst  de correspondentie over de loon-
heffingen naar iemand anders stuurt? Of hebt u iemand anders
gemachtigd om voor u aangifte loonheffingen te doen, bijvoorbeeld
de Sociale Verzekeringsbank (SVB), een thuiszorginstelling of een
administratiekantoor? Vermeld hier dan de naam- en adresgegevens

Naam 

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

1e Wie is de contactpersoon voor vragen over deze melding?

Naam

Telefoonnummer

2 Gegevens dienstverlener aan huis

2a Wanneer komt (of kwam) de eerste dd-mm-jjjj
dienstverlener bij u in dienst? 

2b Hoeveel dienstverleners verwacht u binnen drie maanden vanaf 
nu in dienst te hebben?

3 Ondertekening

Naam

Functie

Datum

Handtekening

Melding
Loonheffingen
Inhoudingsplichtige van dienstverleners aan huis
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-
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12345



Schema dienstverlening aan huis

Toelichting dienstverlening aan huis

Maakt u als particulier afspraken met
een dienstverlener?
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t ja

t ja t ja
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Doet de dienstverlener huishoudelijke
taken die u anders zelf zou doen?
Bijvoorbeeld schoonmaken, wassen,
oppassen, hond uitlaten, tuin of woning
onderhouden, boodschappen doen,
(mantel)zorg verlenen?

Hebt u een een vrij beroep met een
praktijk aan huis?

Werkt de dienstverlener minimaal 90%
van de afgesproken werktijd aan
huishoudelijke taken in uw huis?

U bent werkgever voor (gewoon)
bedrijfspersoneel. Daarvoor gelden de
normale regels voor de loonheffingen.

Dit formulier is niet voor u bestemd.

U moet zich als inhoudingsplichtige
melden bij de Belastingdienst met het
formulier 'Aanmelding werkgever'. U
kunt dat formulier downloaden van
www.belastingdienst.nl.

Werkt de dienstverlener maximaal 40%
van de werktijd voor uw praktijk?

U bent werkgever voor een
dienstverlener aan huis. Daarvoor geldt
de bijzondere regeling voor de
loonheffingen.

Vul dit formulier in om u als
inhoudingsplichtige te melden bij de
Belastingdienst.U hoeft zich niet als inhoudingsplichtige te melden bij de Belastingdienst.

Werkt de dienstverlener meestal op niet meer dan drie dagen per week? 

Let op!
Het aantal uren dat de dienstverlener per dag werkt, is voor deze vraag niet belangrijk.
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nee

nee nee
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Dienstverleners aan huis zijn werknemers die voor 90% of meer
huiselijke of persoonlijke diensten in uw huishouding verrichten.
Voorbeelden van dienstverleners aan huis zijn een werkster, een
huishoudster, een kinderoppas en een kok en meestal ook een au pair.
Iemand die zorg aan u verleent op basis van een zogenoemd
persoonsgebonden budget of u verpleegt, is ook een dienstverlener
aan huis.

Iemand die niet voor 90% of meer in uw huishouding werkt, is geen
dienstverlener aan huis. Voor zulke werknemers zijn de gewone regels
voor de loonheffingen van toepassing. Voorbeelden hiervan zijn een
rentmeester, een secretaris, een chauffeur en een tuinman.

Een uitzondering hierop geldt als u een vrij beroep hebt met uw
praktijk aan huis, bijvoorbeeld als arts of advocaat. Werkt uw
dienstverlener maximaal 40% van de totale werktijd voor uw praktijk,
dan geldt de regeling voor dienstverlening aan huis. Werkt uw
dienstverlener meer dan 40% voor de praktijk, dan gelden de gewone
regels voor de loonheffingen.
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