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VOORBEELD LOONSTROOK

Sofinummer:
Burger Service Nummer
Geb. datum:
Geboortedatum
Gesl.:
Geslacht
Volgnr.:
Nummer van de loonspecificatie

Payper Beveiliging B.V.
Salarisspecificatie
vestiging
100388

Datum:
Datum van de loonspecificatie
Hk:
De loonheffingskorting:
N = niet toepassen, J= wel toepassen
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aantal

bedrag

perc.

Bruto componenten 15
Normale Uren 16
Overwerkuren 17
Toeslaguren 18
Toeslaguren

Kleur:
Welke loontabel wordt toegepast. Wit: loon uit
tegenwoordige arbeid. Groen: loon uit vroegere arbeid
Tabel:
Wk = Weektabel

Premies/Inhoudingen
Pensioenpremie 19

Min.loon:
Minimumloon dat volgens de Wet Minimumloon en
vakantiebijslag verdiend moet worden

Loonheffing
Loonheffing (tabel) 20
Loonheffing voordeelregel (tabel) 21

Fase/keten:
De fase/keten waarin de medewerker zich bevindt

Netto componenten 22
Netto km-vergoeding
Premie WGA diff 23

ZW-A:
Ziektewet aanvulling

Netto loon
Netto uit te betalen 24

WAO:
Wet Arbeidsongeschiktheid

Betaling
Betaald per bank

WW:
Werkloosheidwet
ZVW:
Zorgverzekeringswet
Bruto componenten:
Loon en andere belastbare betalingen
Normale uren:
Uren die tegen het overeengekomen uurloon worden
uitbetaald
Overwerkuren:
Het aantal overwerkuren dat je hebt gewerkt met het
bijbehorende overwerkpercentage
Toeslaguren:
Het aantal uren dat op onregelmatige tijden is gewerkt
met het bijbehorende toeslagpercentage
Pensioenpremie:
Werknemersdeel pensioen wat is ingehouden
Loonheffing:
Het bedrag welke aan loonheffing wordt ingehouden

Reserveringen 25
ADV 26
Vakantiedagen 27
Vakantiegeld 28

Perc.

sociale dagen

loon in geld

loon in natura

fooien

totaal loon

pensioen

zwa wn
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Premie WGA gedifferentieerd:
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

32

Loon in geld:
Totaal bedrag ontvangen in geld, opgebouwd vanaf het
begin van het jaar

33

Loon in natura:
Loon dat niet in geld wordt uitbetaald. De belasting ziet
dit als een voordeel uit dienstbetrekking en belast dit
voor loonheffing en premies werknemersverzekeringen

34

ADV:
Opgebouwd saldo aan ADV uitgedrukt in geld

35

Vakantiedagen:
Opgebouwd saldo aan vakantiedagen uitgedrukt in geld

36

Vakantiegeld:
Opgebouwd saldo aan vakantiegeld
Cumulatieven:
Dit is het totaal van alle gewerkte weken vanaf begin
van het jaar tot en met de datum vermeld bovenaan de
loonstrook
Fiscale dagen:
Totaal aantal dagen die meetellen in de berekening van
loonheffing op premie

Af

fiscale dagen

Netto componenten:
Onbelastbare inhoudingen & vergoedingen

Reserveringen:
In de eerste kolom staat het percentage reserveringen,
in de tweede kolom het bedrag tot nu toe, in de derde
kolom en vierde kolom het bedrag wat deze week is
opgebouwd of ingehouden. In de laatste kolom vind je
het saldo dat je tot en met de betreffende week hebt
opgebouwd.

Bij

Nieuw saldo

Cumulatieven 29

Loonheffing voordeelregel (bijzonder tarief):
De loonbelasting/premie volksverzekeringen die betaald
moet worden over het tabelloon

Netto uit te betalen:
Netto uit te betalen loon

Vorig saldo

Sociale dagen:
Totaal aantal daadwerkelijk gewerkte dagen

Fooien:
Bedrag boven het factuurbedrag dat de opdrachtgever
vrijwillig geeft aan de werknemers
Totaal loon:
Totale nettoloon + Loon in natura + fooien
Pensioen:
Totale werknemersbijdrage aan persioenpremie die
vanaf begin van het jaar afgedragen is

37

Zwa wn:
Ziektewet aanvulling bijdrage werknemer

38

Svw loon:
SVW-loon is het brutoloon min de bedragen die je betaalt
voor o.a. pensioen

39

Ww wn:
Het totaalbedrag aan WW premie dat je betaalt voor de
Werkloosheidwet
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spaarloon

svw loon

reiskosten

netto

arb. korting
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45
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loon voor lh:
Loon voordat loonheffing is ingehouden
Loonheffing:
Het totaal van de loonheffing (loonbelasting/premies,
volksverzekeringen) die je dit jaar hebt betaald
Onk. Verg.:
Onkostenvergoeding, netto vergoeding die bij jouw loon
wordt opgeteld
Onb. Inh:
Het totaal aan onbelastbare inhoudingen
Reiskosten:
Ontvang je reiskosten, dan staat hier het bedrag dat je
tot nu toe in totaal hebt ontvangen in het lopende jaar
Netto:
Nettoloon dat je hebt ontvangen
Arb. korting:
Totaal verrekende arbeidskorting

