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Vraag 1 
Grote werkgevers kunnen loonaangifte doen via gekochte of ontwikkelde aangifte- of 
administratiesoftware. Kleine werkgevers kunnen hiervoor het portaal Mijn Belastingdienst 
Zakelijk (MBD-Z) gebruiken. Ook kunnen de diensten van een intermediair worden ingeschakeld. 
 
Vraag 2 
Antwoord C. 
 
Vraag 3 
1. Onjuist; er moet wel bij beide aangifte worden gedaan, maar bij aangiftebelastingen moet aan de 

hand van die ingediende aangifte meteen de zelf berekende afdracht plaatsvinden, terwijl bij 
aanslagbelastingen de Belastingdienst op basis van de aangifte een aanslag voor de verschuldigde 
afdracht oplegt, die vervolgens moet worden betaald. 

2. Juist. 
3. Onjuist; een aangiftetijdvak van een week is niet mogelijk (bovendien bepaalt de Belastingdienst 

in eerste instantie het geldende aangiftetijdvak, en kan de werkgever het erna wijzigen). 
4. Onjuist; een aanvullende aangifte ter correctie is alleen mogelijk als de aangiftetermijn van de te 

corrigeren loonaangifte nog niet is verstreken. Als de aangiftetermijn is verstreken, moet de 
werkgever een correctiebericht meesturen met de eerstvolgende of daaropvolgende loonaangifte 
van een tijdvak in hetzelfde kalenderjaar waarvan de aangiftetermijn nog niet is verstreken. 

 
Vraag 4 
Antwoord D. 
 
Vraag 5 
Antwoord B. 
 
Vraag 6 
Antwoord C. 
 
Vraag 7 
1. De werkgever moet zowel voor Driesen bv als voor Driesen Beheer bv een loonaangifte indienen. 
2. Het gespaarde bedrag voor de levensloopregeling moet per individuele werknemer in de 

loonaangifte worden opgenomen. Dit bedrag is een aftrekpost voor alle loonheffingen. 
3. Op het tantième is de (witte) tabel voor bijzondere beloningen voor inwoners van België van 

toepassing. 
4. De werkgever moet in dit geval de betreffende kwartaaltabel toepassen. 
 
Vraag 8 
1. Juist. 
2. Onjuist; in de polisadministratie worden alleen de werknemersgegevens (nominale gegevens) 

opgenomen. 
3. Juist. 
4. Onjuist; de loonaangifte moet uiterlijk 28 maart 2021 bij de Belastingdienst binnen zijn. 
5. Onjuist; hij ontvangt een foutenrapport. 


