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VERZOEK OM VERMINDERING VAN LOONBELASTING 200  . 

1 Algemene vragen 

 
1a  Hoe luiden uw naam en voornamen? ...................………............…………............……........................ 

1b  Uw ID- en CRIBnummer ……………………………………………………………...……. 

1c  Uw geboortedatum en -jaar …………………………………………………………………… 

1d  Wat is uw beroep? ..................………............…………............……......................... 

1e  Wat is uw volledige adres? ..................………............…………............……......................... 

1f  Wat is uw telefoonnummer: thuis/werk (geen cellulair) ..................………............…………............……......................... 

1g  Bent u gehuwd? Neen/Ja, met .................………............…………............…….......................... 

1h ID-en CRIBnummer van uw echtgenoot …………………………………………………………………… 

 

Uw inhoudingsplichtige kan u - zo nodig - behulpzaam zijn bij de beantwoording van de vragen 1i t/m 1l 
 
 Maand  
1i  Per welk tijdvak wordt u betaald? (aankruisen wat van toepassing is) quincena 
 week 
 dag 
 
1j  Wat is de naam van de inhoudingsplichtige? ……………………………………………………………………. 

1k  Wat is het bedrijfsadres? ...................………............…………............……......................... 

1l   Wat is het CRIBnummer van de inhoudingsplichtige? ...................………............…………............……......................... 

1m Heeft u naar verwachting een hoger persoonlijk inkomen dan uw echtgenoot? Zie toelichting blz. 2 

Ja, dan kunt u alle onderstaande rubrieken invullen. 

Nee, dan zijn alleen de rubrieken 2 tot en met 4 op u van toepassing. 

 
2 Inkomsten die onder de loonbelasting vallen 

 
2   Naam werkgever (s) of uitkeringsinstantie(s) zoals de Sociale Verzekeringsbank, APNA e.d. Loon. 

 …………………………………………………………………………………………………………….fl ……………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….fl …………….

Totaal 2a fl ……………. 
2b Werknemersbijdrage voor pensioen en/of spaar- of voorzieningfonds fl…………... 
2c Verwervingskosten : zie toelichting blz. 2. fl…………..+
2d Optellen 2b en 2c fl…………… 2d fl……………..
2e Aftrekken 2a min 2d 2e fl…………….. 
 
3 Beroepskosten 

 
Door de werkgever wordt al rekening gehouden met een vast bedrag ad. fl. 500 voor beroepskosten. Daarnaast geldt een 

drempel van fl. 1000. Vul deze vraag alleen in als de schatting van uw werkelijke beroepskosten hoger is dan fl. 1500. 

3a De werkelijke beroepskosten. Stuur een specificatie mee. 3a fl …………….. 

3b Af: Vergoeding voor uw beroepskosten   3b fl …………….. -/- 

3c Aftrekken: 3a min 3b. Vul bij een negatief bedrag  fl.0 in. 3c fl …………….. 

3d Af: Forfaitaire aftrek en drempel  3d fl          1.500    -/- 
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3e Aftrekken: 3c min 3d. Vul bij een negatief resultaat fl. 0 in. Naar verzamelstaat 3e  

 
4 Inkomsten die niet onder de loonbelasting vallen 

 
4a   Inkomsten uit werkzaamheden die u niet in dienstbetrekking verricht.  

  Vul in: het bruto bedrag  4a f

4b  Opbrengst van onderneming. Vul bij een negatief resultaat fl. 0 in. 4b f

4c  Opbrengst van roerend kapitaal  4c f

4d  Opbrengsten van periodieke uitkeringen 4d f

4e  Opbrengst van onverdeelde boedel  4e f

4f  Optellen: 4a t/m 4e  4f f

4g  Opbrengst van verhuurd onroerend goed; zie toelichting blz. 4 4g  fl……………….. 

4h  Af:  Hypotheekrente 4h fl  ......................-/- 

4i   Af:  Premies overlijdensrisicoverzekering 4i fl  ......................-/-  

4j   Aftrekken: 4g min 4h min 4i. Vul bij een negatief  resultaat fl. 0 in. fl………………. 4j f

4k  Optellen:    4f en 4j Naar verzamelstaat 4k 

 
5 Persoonlijke lasten 

 
5a  Lijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen  5a fl 

5b  Renten van schulden en kosten van geldleningen 5b fl 

5c  Premies voor levensverzekering, lijfrente of pensioenverzekering, zie toeliching blz. 4 5c fl 

5d  Optellen: 5a, 5b en 5c 5d fl…
  

5e   Giften aan binnen de Nederlandse Antillen gevestigde instellingen 5e fl 

5f  Af: Drempel, zie toelichting blz 3 5f fl…

5g  Aftrekken: 5e min 5f. Vul bij een negatief  resultaat fl. 0  in. 5g fl…

5h  Onderhoudskosten en hypotheekrente van de eigen woning, zie toelichting blz. 4 5h fl..

5i Optellen: 5d, 5g en 5h Naar verzamelstaat 5i     
 
6 Buitengewone lasten 

 
6a  Uitgaven voor ziekte, invaliditeit, bevalling en overlijden 6a fl 

6b  Uitgaven voor het levensonderhoud van: 

1 naaste verwanten, 27 jaar of ouder  6b1 fl 
  Vermeld hier naam, woonplaats, ID- of CRIBnummer van de ondersteunde(n) en hun relatie tot u. Vermeldt  ook de 

 inkomens- en vermogenspositie van de ondersteunde(n) en in welke mate door anderen zal worden bijgedragen 

 ……....................................................................................................................................................…. 

 ……....................................................................................................................................................…. 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

2. zieke of gebrekkige kinderen tot en met 26 jaar 6b2 fl 

6c Optellen: 6a, 6b1 en 6b2 6c fl 

6d Af: Tegemoetkoming voor ziekte,invaliditeit   zie toelichting blz. 6 6d fl 

6e Aftrekken: 6c min 6d 6e fl  

6f Drempel: 10% met een minimum van fl. 1500   zie toelichting blz. 6 6f fl 
fl 
l……………… 

l……………… 

l………………. 

l………………. 

l……………….+ 

l………………. 

l………………+ 
  fl 

 ...................... 

 ...................... 

 ..................….. 

…………… 

 ...................... 

…………….-/- 

………….… 

.....................+ 

 fl 

 ...................... 

 ...................... 

 ......................+ 

 ...................... 

 ......................-/- 

…………….. 

 ......................-/- 



3 
 

6g Aftrekken: 6e min 6f 6g  fl  ...................... 

 

6h  Uitgaven voor opleiding of studie van u zelf of van uw echtgenoot  6h fl……………... 

6i  Tegemoetkoming voor opleiding of studie voor een beroep  6i fl........................-/- 

6j Aftrekken: 6h min 6i  6j fl........................ 

6k  Uitgaven voor studiekosten van kinderen tot en met 26 jaar  

 die een MBO-, HBO-, universitaire- of daarmee vergelijkbare opleiding volgen 6k fl........................  

6l  Tegemoetkoming voor studiekosten  6l fl........................-/- 

6m  Aftrekken: 6k min 6l  6m fl....................… 

  Vermeld hier de naam, de woonplaats en de opleiding die de kinderen volgen.  

  U moet ook aangeven welke bijdragen uw kind van derden zal krijgen, zoals een studiebeurs, en wat de eigen inkomsten van het kind zullen zijn. 

  …………………………....................................................................................................................…. 

  …………………………....................................................................................................................…. 

  …………………………....................................................................................................................…. 

  …………………………....................................................................................................................…. 

  ………………………………………………………….……………………………………………….  

6n Optellen: 6g, 6j en 6m                Naar verzamelstaat  6n     fl 
 
7 Verzamelstaat 

  
Werkelijke beroepskosten vraag 3e fl  ...................... 

Persoonlijke lasten vraag 5i fl  ...................... 

Buitengewone lasten vraag 6n fl  ......................+ 

 Totaal aftrekposten  A   fl...…................ 

Inkomsten die niet onder de loonbelasting vallen vraag 4k  B   fl  . ..............……-/- 
 

Maximaal bedrag waarover u vermindering van belasting kunt vragen. Aftrekken: A min B fl................……. 

 

Let op: Als bedrag B groter is dan bedrag A, komt u niet in aanmerking voor  

vermindering van belasting 

 
Bedrag waarover u om vermindering van loonbelasting vraagt  fl  ...................... 
 

  

De ondergetekende verklaart de gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben verstrekt. 

 

 

 Te ...................................... de ..................................... 200.. ................................................................ 

 
 Handtekening 

 
 

 
 Ruimte bestemd voor de belastingdienst 

 Per loontijdvak: fl……………. 
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