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Ons kenmerk

onderwerp
Voorlopige berekening wet tegemoetkomingen loondomein (wtl)
Geachte heer/mevrouw,
Op basis van uw aangiften loonheffingen over 2018, hebben wij berekend dat u in aanmerking komt

voor een of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). In deze brief
leest u meer hierover.

wdke tegemoetkomingen kent de wtl?
De Wtl kent drie tegemoetkomingen voor werkgevers met als doel om werknemers met een kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Op uwv.nl/wtl vindt u meer uitleg over
deze drie tegemoetkomingen :
- Loonkostenvoordelen (LKV)

-

Lage-inkomensvoordeel (Lry)

leugd-LIV

Voorlopige berekenlng
wij hebben berekend dat u in aanmerking komt voor de volgende tegemoetkoming(en)
LKV oudeÍe lYerknemer
LKV arbeidsgehandicapte werknemer
LKV doelgroep banenafspraak en scholinqsbelemmerden

LIV

Íotaalb€drag aan t€gemoetkomlngen Wtl over 2018

€
€
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Als de voorlopigc b€rekcning nict klopt
Dit is een voorlopige berekening waartegen u geen bezwaar kunt maken, maar u kunt deze wel
corrigeren.
Als de berekening niet klopt, doordat u niet de juiste gegevens heeft doorgegeven in de aangiften
loonhefíngen, dan kunt u uw aangiften tot en met 1 mei 2019 corrigeren. Hoe u dit doet, leest u in
hoofdstuk 12 van het'Handboek Loonheffingen 2019'. U vindt het handboek op

belastingdienst.nUloonheffingen. Correcties die de Belastingdienst na 1 mei 2019 ontvangt, komen wel
in de Polisadministratie, maar deze correcties worden niet meer meegenomen in de definitieve
berekening van de Wtl.
Heeft u de aangiften loonheffingen wel juist ingevuld, maar klopt de voorlopige berekening niet? Neem
dan zo snel mogelijk contact op met UWV. Het telefoonnummer vindt u onderaan deze brief.

D€finltieve berekenlng
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juli 2019 een beschikking. Hierin staan de definltieve berekening
en het bedrag waarop u recht heeft. Tegen die beschikking kunt u bezwaar maken bij de
Belastingdienst.
De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 31

Ge6f een kople aan uw lntermcdlaar
Als een intermediair de aangifte loonheffingen voor u verzorgt, stuur hem dan zo snel mogelijk een
kopie van deze brief en van de specificatie. Ur{ intermediair kan de voorlopige berekening controleren
en eventueel uiterlijk op 1 mei 2019 een correctie bij de Belastingdienst indienen.

HeeÍt u nog vragen?
Extra toelichting bij deze berekening vlndt u op uwv.nllwtl. Of neem contact op met UwV Telefoon
Werkgevers via 0900 - 92 95 (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nllbellen). Als u belt,
geef dan het nummer door dat staat bij 'Ons kenmerk'. Wij kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Bijlage: specificatie van de voorlopige berekening Wtl over 2018
Alleen als de bulage niet is bijgevoegd, kunt u deze digitaal opvragen. U heeft hlerover dan apart een
brief onwangen van de Belastingdienst.
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Een toellchting op deze berekenlng vlndt u op

uwv.nfwtl.
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