Toelichting bij de loonstrook
Afhankelijk van de instellingen kan uw loonstrook er anders uit zien. Het is mogelijk dat uw adresgegevens op een andere positie staat of dat
er meer of minder blokken afgedrukt worden.
A. Werkgevernaam en periode
De naam van uw werkgever en de periode waarop de loonstrook
betrekking heeft.
B. Uw naam en adres
Uw werknemersnummer, naam en adres waarmee u geregistreerd
bent bij uw werkgever.
C. Basisgegevens
De basisgegevens, zoals uw geboortedatum, geslacht, datum in
dienst en BSN-nummer. Ook staan hier de basisgegevens voor de
loonberekening.

I. Premies en belastingen
* Auto van de zaak, dit is de fiscale bijtelling op uw loon voor het
prive gebruik van de auto. Dit wordt gezien als loon in natura,
waardoor u hierover zowel ZVW premie als loonheffing betaald. *
Naast de premie die u direct aan de zorgverzekeraar betaalt,
betaalt u ook de wettelijk vastgestelde werknemerbijdrage (ZVW
wn). Uw werkgever vergoed u een bedrag dat gelijk is aan uw
eigen bijdrage. Over dit bedrag betaalt u loonheffing.
* Met de gegevens uit vak C wordt in de tabel het bedrag aan
loonheffing bepaald.

De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor de vijf
heffingskortingen die in de loonheffing voorkomen. Het is een
korting op het bedrag aan loonheffing dat wordt ingehouden op
uw loon. Elke werknemer heeft recht op de loonheffingskorting bij
één werkgever. Als u werkt, heeft u, naast de algemene
heffingskorting, recht op de arbeidskorting. De arbeidskorting is
een per-centage van uw inkomen uit werk. Het resultaat is dat u
minder belasting betaald. De loonheffingstabel geeft aan welke
tabel de Belastingdienst hanteert bij de berekening van de
loonheffing over uw tabelloon (zie voor meer informatie
www.belastingdienst.nl)

Indien er in de kolom Br.Bijz. (vak G) bedragen worden uitgekeerd,
dan wordt hierover ook pensioen, premies en loonheffing
berekend.

D. Functies en uurloon
In dit vak wordt uw functie(s) en het bijbehorende basis-uurloon
en eventuele toeslagen (zoals functiejaren of objectleiderstoeslag)
vermeld.

K. Specificatie betalingen
Hier ziet u welke bedragen er overgemaakt worden naar de
diverse bank-/girorekening, uw spaarloonrekening en/of uw
levensloopregeling.

E. Niet betaalde uren
Hier worden de uren getoond waarover u geen loon uitbetaald
krijgt, bijvoorbeeld wachturen bij ziekte, onwettige afwezigheid en
onbetaald verlof. Bij spaaruren worden bij onbetaald verlof de
uren aangevuld vanuit de spaaruren.

L. Aanvullende specificatie
Op verzoek van uw werkgever kunnen hier aanvullende gegevens
worden afgedrukt. Deze wordt nu als 2e bladzijde bijgevoegd.

F. Betaalde uren
Hier worden alle uren getoond die u betaald krijgt. Dit zijn
gewerkte uren, over/toeslaguren, verlofuren. In de laatste kolom
ziet u het aantal dagen en uren dat u tot en met deze periode
uitbetaald heeft gekregen.
G. Bruto loon onderdelen
Hier staan de onderdelen waaruit uw bruto loon is opgebouwd,
zoals het loon uit uren (het totaalbedrag aan bedrag/salaris
in vak F), vakantietoeslag en uitbetaalde vakantieuren.
In de kolom Normaal (BR.Norm.) staan de bedragen die
regelmatig (meer dan éénmaal per jaar) worden uitbetaald of ingehouden. Dit is uw loon, bruto vergoedingen en
spaarloon.
In de kolom bijzonder (Br. Bijz.) staan de looncomponenten met
een incidenteel karakter die vallen onder de
loonheffingstabel voor bijzondere beloningen. Dit zijn
bijvoorbeeld de loon uit overuren, vakantiegelduitkering, de
afgerekende vakantieuren bij uitdiensttreding en speciale
eenmalige vergoedingen, bijvoorbeeld ontslag-uitkeringen. In de
kolom Periode staat het totaal van deze periode. In de laatste
kolom staat het totaal bedrag tot en met deze periode.
H. Pensioen
Indien u in aanmerking komt voor pensioen opbouw, staat er een
regel OP/NP. Dit betekent ouderdoms-pensioen / Nabestaande
pensioen. U betaalt hiervoor een deel en uw werkgever betaalt
ook een gedeelte.

J. Netto loon onderdelen
De totalen van vak G, H en I geven een totaal netto loon (in de
kolom periode). Hieronder worden een aantal netto
loononderdelen opgeteld en afgetrokken. Een voorbeeld van een
netto vergoeding is een wasgeldvergoeding of een
kilometervergoeding. Een voorbeeld van een netto inhouding is
een verkeersboete.

M.
Tekst op de loonstrook
In dit vak worden teksten getoond die uw werkgever belangrijk
vindt om aan u te melden.
N. Vakantie- snipperuren
Hier vindt u de specificatie van uw vakantieuren, Dit wordt alleen
getoond als de uitgebreide specificatie van uren wordt
bijgehouden en opgeslagen.
O. Vergoedingen en inhoudingen
Om duidelijk te specificeren hoe het bedrag aan bruto
vergoedingen/inhouding (vak G) is opgebouwd, wordt een
uitgebreide specificatie afgedrukt. Ook worden onderaan in dit
vak de spaaruren vermeld.: start, plus, min en saldo
P. Vakantietoeslag
Hier vindt u de specificatie van uw vakantietoeslag.
Dit kan uitgedrukt worden in bedrag dat u uitgekeerd krijgt of als
bedrag waarover de toeslag wordt berekend.
Dit wordt alleen getoond als de uitgebreide specificatie wordt
bijgehouden.
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