Krijgt u nog geld terug over 2017? (Lage‐inkomensvoordeel “LIV”)
Het UWV stuurt begin maart 2018 een brief naar alle werkgevers met als onderwerp
“Voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)”. Dit heeft betrekking op
personeelsleden waarvoor u in aanmerking komt voor het lage‐inkomensvoordeel (LIV).
Wanneer u deze brief heeft ontvangen, zien wij deze graag tegemoet (inclusief eventuele
bijlagen). Dit bericht bevat namelijk een voorlopige berekening. Deze berekening kunnen wij
voor u controleren. Het is namelijk van belang dat wanneer de berekening niet klopt, dit tijdig
bekend wordt gemaakt bij de belastingdienst. Anders loopt u dit voordeel mis.
Wat is het Lage‐inkomensvoordeel? (LIV)
Het lage‐inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming per uur voor werkgevers die
werknemers in dienst hebben die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk
minimumloon verdienen.
U heeft recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
2. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125%
van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder.
3. De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
4. De werknemer heeft de AOW‐leeftijd nog niet bereikt.
Gemiddeld uurloon over
2017

LIV per werknemer
per verloond uur

Maximale LIV per werknemer per
jaar (bij een 38‐urige werkweek)

€ 9,66 of meer, maar niet
meer dan € 10,63

€ 1,01

€ 2.000

Meer dan € 10,63, maar
niet meer dan € 12,08

€ 0,51

€ 1.000

Moet u nog (verdere) actie ondernemen?
In principe niet. De aangiftes loonheffingen over 2017 zijn al ingediend. Het apart aanvragen
van het LIV is niet nodig. Op basis van deze aangiftes wordt bepaald of u recht heeft op het LIV
(op basis van het aantal “verloonde uren” en het gemiddelde uurloon van uw werknemers).
Wat gebeurt er verder?
1. Tussen 1 en 15 maart 2018 ontvangt u van het UWV een voorlopige berekening van
het LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die u tot
en met 31 januari 2018 heeft gedaan.

2. Klopt er iets niet bij deze voorlopige berekening? Tot en met 1 mei 2018 kunt u
correcties over 2017 sturen. Correcties na 1 mei worden niet meer meegenomen door
de belastingdienst.
3. De belastingdienst stuurt de definitieve berekening van de LIV vóór 1 augustus 2018.
4. Uiterlijk op 12 september 2018 wordt de LIV aan u uitbetaald.
Alleen wanneer de voorlopige berekening van het UWV niet klopt, moet dit uiterlijk vóór 1
mei 2018 bij de belastingdienst bekend zijn.
Stuur de brief tijdig naar FACET via lonen@facet‐accountants.nl, dan controleren wij uw
voorlopige berekening. Wanneer u deze brief van het UWV inzake de LIV (2017) al naar ons
heeft doorgestuurd, hoeft u dit niet nogmaals te doen.
U ontvangt alleen een brief van het UWV wanneer u in aanmerking komt voor het LIV. Indien
u niet aan de voorwaarden voldoet en geen recht hebt op het lage‐inkomensvoordeel over
2017, dan ontvangt u geen brief van het UWV.
Wij helpen u graag! U kunt ook contact opnemen via: 010‐4526144.

