
Opgaaf gegevens voor toepassing loonheffingskorting 

1  Uw persoonlijke gegevens 

Vul hieronder uw gegevens in. 

Naam en voorletter(s) 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Land en regio 

Geboortedatum BSN 

2  Loonheffingskorting toepassen 

Algemene heffingskorting 
Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op korting op de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. 
Wij berekenen automatisch de korting die voor u geldt. U kunt deze korting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie 
tegelijkertijd laten toepassen. Geef aan of en door wie u de loonheffingskorting wilt laten toepassen. 

2a Wilt u dat het Unilever APF rekening houdt 
met de loonheffingskorting? 

 Ja 

 Nee 

2b Met ingang van welke datum? 

3  Ondertekening 

Datum Handtekening 

Aandachtspunten 

Toepassing bij één instantie 
De loonheffingskorting mag maar door één uitkeringsinstantie of 
werkgever worden toegepast. Als u al een ander inkomen hebt 
waarop de loonheffingskorting  wordt toegepast dan moet u bij 
punt 2 voor ‘Nee’ kiezen. 

Terugvragen belasting 
Als u nu geen gebruik maakt van de loonheffingskorting, kunt u 
de eventueel te veel betaalde belasting na afloop van het 
kalenderjaar terugvragen via uw aangifte inkomsten- 
belasting/premie volksverzekeringen. 

Waarom dit formulier? 
Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op 
korting op de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. 
Met dit formulier geeft u aan of u de loonheffingskorting wilt 
laten toepassen door het Unilever Pensioenfonds. Wij houden 
dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in op uw 
pensioen. 

U kunt dit maar bij één instantie doen. Dus bij het Unilever 
Pensioenfonds of bij een andere instantie waar u inkomsten hebt. 

Invullen en insturen 
Stuur dit formulier na ondertekening naar: 
Unilever Pensioenfonds, Postbus 2071, 3000 CB  ROTTERDAM 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op 
www.belastingdienst.nl/loonheffingen. Of bel de 
BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op 
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Hebt u een vraag? Neem dan gerust contact op met onze 
PensioenInfolijn. 
Telefoon: (010) 439 4473 
E-mail: Pensioen.Infolijn@unilever.com

Let op: woont u in het buitenland? Dan passen wij de 
loonheffingskorting niet toe. 
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