ALGEMENE GEGEVENS:

In dit gedeelte staan een aantal algemene gegevens, zoals de periode van de loonstrook,
werknemergegevens en de data van in- en uitdiensttreding.

BRUTO-NETTO BEREKENING:

U ziet hier de bruto-netto berekening van het salaris. Deze berekening is opgebouwd uit:
Kolom
Omschrijving
Aantal
Basis
Bruto/netto
Cumulatief
Normaal
Bijzonder

Uitleg
Het brutoloon is het loon (de som van het salaris, toeslagen en belaste
vergoedingen) vóór aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor
pensioen en premies voor werknemersverzekeringen.
In deze kolom ziet u de waarde die gebruikt wordt voor de berekening van het
onderdeel.
Dit is de grondslag waarover de premie berekend wordt. Een grondslag is de
waarde van een verzameling loononderdelen die hiertoe behoren.
Hier ziet u alle waarden die leiden tot het salaris dat u ontvangt. Een inhouding
herkent u doordat voor de waarde een min-teken staat.
Dit zijn de cumulatieve waarden in het kalenderjaar tot en met de periode op de
loonstrook.
Dit zijn de betalingen waarover loonheffing wordt ingehouden tegen het normale
tarief.
Dit zijn de incidentele betalingen waarover het bijzondere tarief berekend wordt.

SALARISBETALING:

Hier kunt u zien wat er met de betalingen gebeurt. Wanneer er een rekeningnummer voor het
bedrag staat, dan wordt dit overgeschreven. Wanneer dit leeg is, dan staat het salaris op kas (het
wordt nog niet uitbetaald) en zijn nog niet al uw documenten in ons bezit.

GEGEVENS VOOR BEREKENING SALARIS:

U ziet hier de overige informatieve gegevens en gegevens die gebruikt zijn voor het berekenen van
uw salaris.
Onderdeel
Vaste gegevens
Dagen
Loonheffing

Reserveringen

Grondslagen

Dienstverband

Uitleg
Hier staan een aantal gegevens die informatief
zijn. Verder kunt u hier zien of de
heffingskorting wel of niet toegepast wordt.
Hier staan de SV dagen en de gewerkte dagen
voor zowel deze periode als dit kalenderjaar.
Hier staat het bedrag dat aan loonheffing is
ingehouden in zowel deze periode als dit
kalenderjaar. Dit is verdeeld over normaal tarief
en bijzonder tarief.
Hier staan de reserveringen voor vakantiegeld
en eindejaarsuitkering. Het bedrag aan opbouw
voor deze periode en het bedrag dat tot en met
deze periode is opgebouwd.
Bij Loon LH staat het bedrag dat de grondslag is
voor de in te houden loonheffing. Verder staat
het bedrag dat aan arbeidskorting is berekend
vermeld.
Hier staan de gegevens over het betreffende
dienstverband. De looptijd, werktijdfactor en
inschaling zijn een aantal onderdelen die
genoemd worden.

