Sluiting SVB-kassa per 1 mei 2018
Premie betalingen door werkgevers
De SVB maakt hierbij bekend dat m.i.v. 1 mei 2018 de kassa bij het SVB-kantoor definitief naar
de Landsontvanger verhuist.
Met ingang van 1 mei moeten alle contante betalingen van SVB-premies (ZV/OV, AOV/AWW en
Cessantia) aan de loketten van de Landsontvanger betaald worden onder vermelding van het
betalingskenmerk.
Betalingen via de bank kunnen vooralsnog op de SVB-rekeningen geschieden in afwachting van
de volledige integratie van systemen. Overige restituties/betalingen geschieden ook via de bank.
Zoals gebruikelijk dient de betaling en aangifte van de SVB-premies uiterlijk op de vijftiende van
de maand te geschieden.
De werkgever is verplicht uiterlijk per 30 juni van ieder kalenderjaar de Cessantia-bijdrage ten
behoeve van de in zijn/haar dienst zijnde werknemers te betalen.
Betaling voor aanvraag nieuwe “seguro” kaart
De kosten voor een nieuwe “seguro” kaart bij verlies, diefstal of beschadiging (Naf. 10), dient u
ingaande 1 mei 2018 elektronisch (via pinpas) te betalen bij de Registratie-balie van de SVB.
Mocht de verzekerde niet in staat zijn om electronisch af te rekenen, dan moet hij/zij met gepast
geld betalen. Dit is echter een overgangsregeling.
Aangifte formulieren
Gelieve de website van de Belastingdienst te bezoeken voor het elektronisch indienen van uw
ZV/OV-aangifteformulier. Indien u nog geen toegang heeft tot het portaal van de Belastingdienst,
dan kunt u ook electronisch om toegang vragen.
Nadat u toegang heeft gekregen tot dit portaal, kunt u uw aangifte-gegevens rechtstreeks in het
geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst invoeren en de aangifte indienen.
Na het online indienen van uw aangifte wordt deze automatisch verstuurt en verwerkt in het
Heffing-systeem van de SVB.
Mocht u als eenmanszaak geen toegang hebben tot het portaal, omdat u tijdelijk geen werknemers
in dienst had, dan moet u de werknemers eerst bij de SVB registreren om toegang tot het portaal te
krijgen.
Bankovermaking
U kunt uw premie ook (online) betalen via uw eigen bank met vermelding van het bijbehorende
betalingskenmerk.
Helpdesk
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de SVB op 434-4000, 434-4324, 434-4361,
434-4362, 4344335.

