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Belastingdienst over los correctiebericht 2022 

 

Dien los correctiebericht 2022 niet te vroeg in 

Een los correctiebericht over 2022 kunt u pas indienen vanaf 1 februari 2023. Eerder kan de 

Belastingdienst dit bericht niet verwerken. Stuurt u eerder een correctie in, dan kan dit 

onterechte naheffingen of terugbetalingen tot gevolg hebben. 

 

Als u over het laatste aangiftetijdvak 2022 aangifte loonheffingen moet doen, kunt u pas een 

los correctiebericht over 2022 versturen als de uiterste aangiftetermijn van het laatste tijdvak 

is verstreken. 

 

Corrigeren tot 1 februari 2023 

Als u in januari een aangifte over 2022 wilt corrigeren, stuur dan een correctiebericht mee bij 

de aangifte van december 2022. Dit kan tot 1 februari 2023. 

Wilt u in januari de aangifte van december corrigeren? Dan doet u dit niet door een 

correctiebericht, omdat de uiterste aangiftetermijn nog niet verstreken is. Dien dan een 

nieuwe of aanvullende aangifte in. 

 

Onterecht losse correctie 

Hebt u in januari onterecht een losse correctie ingediend, dan herstelt u dit door alsnog de 

correctie met de aangifte van december 2022 in te sturen. 

 

Indienen losse correctieberichten 

Vanaf 1 februari kunt u de loonaangiften van het vorige kalenderjaar corrigeren via losse 

correctieberichten. Wilt u meerdere tijdvakken corrigeren, dan heeft het de voorkeur om alle 

correcties in 1 los correctiebericht te verwerken. U ontvangt dan 1 bericht van de 

Belastingdienst waarin alle tijdvakken verwerkt zijn. 

 

Let op! 

U kunt alleen een correctiebericht insturen als u eerder een aangifte over het tijdvak hebt 

ingediend. 
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In Loon. Twee mogelijkheden  

Het kan zijn dat u in het lopende jaar een loonaangifte (= aangifte loonheffingen) wilt 

corrigeren die u in het jaar ervóór hebt ingediend. Wilt u zo'n correctie over de jaargrens 

indienen, dan zijn er twee opties: 

 

1) De aangiftetermijn is nog niet verstreken. Bij maandaangiften: vóór 1 februari van het  

huidige jaar (stel, 2023). 

  • Maak de correctie in het betreffende 2022-salaris 

  • Draai de aangifte loonheffingen van december 2022 

  • De correctie gaat automatisch mee 

  • Betaal de december aangifte, of het verschil als u reeds betaald had 

  • Zelfde procedure als normaal, dus! 

 

2) De aangiftetermijn is reeds verstreken. Bij maandaangiften: vanaf 1 februari (stel, 2023) 

  • Maak de correctie in het betreffende 2022-salaris 

  • Draai de aangifte loonheffingen 'Correctie na afloop loonjaar' 

  • De correctie wordt een 'losse' aangifte 

  • Betaal deze losse correctie niet direct, maar wacht op de naheffingsaanslag van de fiscus 

 

Onderstaand worden deze twee opties en bijbehorende stappen uitgebreider uitgelegd. 

 

1) Aangiftetermijn niet verstreken: vóór 1 feb. (maandaangifte) 

De aangiftetermijn is nog niet verstreken. Dan is de werkwijze hetzelfde als u gewend bent. 

We nemen als voorbeeld het jaar 2022 als het vorig jaar, en 2023 als het huidige jaar: 

 

1) U corrigeert het betreffende 2022-salaris. Voorbeeld: een vergeten bruto bonus over het  

    december-loon. Dat doet u uiteraard met Loon 2022. 

 

2) U gaat naar 'Loon- en pensioenaangifte', ‘Doe aangifte loonheffingen'. Ook dat doet u met  

    Loon 2022. 
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3) Kies daar voor 'opnieuw indienen'. In ons voorbeeld '12: december 2022': 

 

 
Afbeelding: Aangifte loonheffingen 

 

4) Draai (opnieuw) de aangifte loonheffingen december. De correcties n.a.v. van het  

    gewijzigde december-loon gaan automatisch mee in de aangifte december. Het maakt  

    daarbij niet uit of u de december-aangifte al eerder had ingestuurd of niet. De laatste telt. 

 

5) U ziet het resultaat, en de correctie. Loon meldt: 'U dient dit bedrag over te maken op ING- 

    rekening NL86 INGB 0002445588 ten name van Belastingdienst te Apeldoorn onder  

    vermelding van betalingskenmerk  (in ons voorbeeld) 3131 4590 7660 1120'. 

 

6) Verstuur deze aangifte naar de fiscus op de gebruikelijke wijze. 

 

7) Let op: als u de initiële december-aangifte al had betaald, dan betaalt u nu uiteraard alleen  

    nog het verschil. Als u in eerste instantie teveel had betaald, dan krijgt u vanzelf, 'na  

    verloop van tijd' het teveel betaalde bedrag terug van de fiscus.  
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2) Aangiftetermijn wél verstreken: ná 31 jan. (maandaangifte) 

De aangiftetermijn is wél verstreken. We nemen als voorbeeld wederom 2022 als het vorig 

jaar, en 2023 als het huidige jaar. U moet in dat geval van de fiscus in 2023 correcties over 

2022 'los' indienen. Dus niet als een correctie in een aangifte 2022, of 2023. 

 

Nu is de werkwijze als volgt: 

1) U corrigeert het betreffende 2022-salaris. Voorbeeld: een vergeten bruto bonus over het  

    december-loon. Dat doet u uiteraard met Loon 2022. 

 

2) U gaat nu naar 'Loon- en pensioenaangifte', 'Doe aangifte loonheffingen'. Ook dat doet u  

     met Loon 2022. 

 

3) Kies daar voor 'Correctie na afloop loonjaar': 

 

 
Afbeelding: Correctie-aangifte, Na afloop loonjaar
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4) Draai deze aangifte loonheffingen. Een scherm als dit verschijnt:  

 

Afbeelding: Correctie-aangifte, Losse correctie, Na afloop loonjaar 

 

5) Zoals Loon u reeds meldt: 'Dit is een losse correctie-aangifte (over 2022). N.B.: U  

    ontvangt automatisch een naheffingsaanslag van de Belastingdienst naar aanleiding van  

    deze aangifte.' 

 

6) U ziet in het overzicht (eventueel op de volgende pagina’s) tevens de correctie over (in  

    ons voorbeeld) december. 

 

7) Verstuur deze 'losse' aangifte loonheffingen naar de fiscus op de gebruikelijke wijze. 

 

8) Nogmaals: u ontvangt automatisch een naheffingsaanslag van de Belastingdienst naar  

    aanleiding van deze aangifte. Doe dan ook voorlopig niets  en maak dus ook niet zelf het  

    gemelde bedrag over. Dat doet u pas als u de naheffingsaanslag hebt ontvangen! 

 

 

 

 

 

 


