
 

 

 
 
 
 

 
Voorbeeld salarisstrook 
 

   

Mevrouw A.B.C. Achternaam 
Adreswegstraat 123a 
1234 AB Plaatsnaamstad 

 Werkgeversadres 
Postbus 234 
5678 AB Plaatsnaamstad 

 

    
    
  Specificatie loonopgaaf  
Basissalaris met vaste toelagen en inhoudingen 
 

 Februari 2016  

Salaris 2.885,71    
Premie ABP Pensioen/NP 122,73-    
Premie ABP AP 2,08-    
Loonheffing tabel 734,17-    

   Leningen en voorschotten
 

 
Netto maandelijks salaris  2.026,73   
    
  Lening OV kaart    1.400,00 
Incidentele toelagen en inhoudingen 
 

 Totaal nog af te lossen 600,00 

Bruto toelage 6,50    
Herb.verschil incidenteel 65,40    
Loonheffing bijz tarief 35,24-    

   Fiscale bijtelling  
Netto incidenteel 36,66   
  Bijtelling auto 168,36 
    
Overige vergoedingen en inhoudingen 
 

   

Woon-werkverk. lage km 56,78    
Contributie PV 7,50-    
Netto Herb.verschil 25,00    
Afl Lening OV kaart 200,00-  Grondslag deze maand  

     
Netto overig 125,72-   
  SV loon 2.826,30 
    
Specificatie herberekening vorig jaar 
 

   

Bruto toelage 65,40    
Netto toelage 25,00    
    
  Totalen t/m februari 2016  
Herberekening lopend jaar    

Bruto toelage 18,25    
Netto toelage  17,50  Res. vakantie-uitkering 2.022,30 
Loonheffing bijz.tarief 8,94-  Res. Proc.eindejaarsuitk 711,55 
  Fiscaal Loon 5.948,67 
Netto herberekening 26,81 Ingehouden Loonheffing 1.512,52 
  Arbeidskorting 

Afbouw Heffingskorting 
Werkbonus 

349,50 
44,00 
7,00 

U ontvangt  1.964,48   
     
  Uw algemene gegevens  
    
Uitbetaling     
  SAP Personeelnummer 01234567 
   BSN/sofinummer 012345678 
Op rekeningnummer     NL13TEST0123456789  1.964,48 Schaal 07 
   Trede 10 
   Arbeidsduur 36,00 
   Bruto uurloon 18,50 
   Minimumloon 1.524,60 
   Bijzonder tarief loonheffing 49,02 
   Jaarinkomen pensioen 40.579,44 

 
 

LoonheffingtabelOver uw salaris en overige bruto toelagen bent u loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing) verschuldigd. De loonheffing wordt berekend over uw fiscaal loon. De Belastingdienst heeft hiervoor tabellen vastgesteld waarin ook de algemene heffingskorting, de afbouw op de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de afbouw op de arbeidskorting en, indien van toepassing, de werkbonus is verwerkt. Het fiscaal loon wordt berekend door het salaris en de vaste bruto toelagen te verlagen met:- Vaste bruto inhoudingen;- Inleg levenslooptegoed;- Pensioenpremies;en te verhogen met een eventuele fiscale bijtelling, bijvoorbeeld voor de auto van de zaak.

SalarisHier treft u uw salaris aan. Werkt u in deeltijd? Dan wordt het schaalsalaris vermenigvuldigd met uw arbeidsduur per week en gedeeld door 36.

Premie ABP Pensioen/NPDe premie ABP Pensioen/NP (NP = nabestaandenpensioen) wordt als volgt berekend:Jaarinkomen pensioen* - franchise ABP Pensioen/NP : 12 maanden x uw deeltijdfactor = premiegrondslag x premiepercentage. Uw deeltijdfactor berekent u door uw arbeidsduur te delen door 36; zie ook ‘Jaarinkomen pensioen’.* Is uw jaarinkomen pensioen hoger dan € 101.519,00? Dan wordt bij de berekening van de premie ABP Pensioen/NP uitgegaan van een jaarinkomen ABP van € 101.519,00.

Premie ABP APDe premie ABP AP (AP = arbeidsongeschiktheidspensioen) wordt als volgt berekend:Jaarinkomen pensioen -  franchise ABP AP : 12 maanden x uw deeltijdfactor = premiegrondslag x premiepercentage. Uw deeltijdfactor berekent u door uw arbeidsduur te delen door 36; zie ook ‘Jaarinkomen pensioen’.

Bruto toelagen of inhoudingenHier staan de belaste incidentele toelagen en inhoudingen. Deze hebben betrekking op de huidige maand. Uitzonderingen hierop zijn de toelagen die een relatie hebben met verricht overwerk of onregelmatige dienst. Deze toelagen worden standaard uitbetaald met een maand vertraging.

Loonheffing bijzonder tariefOver incidentele bruto toelagen bent u loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing) verschuldigd. De loonheffing wordt berekend over uw fiscaal loon. Dat fiscaal loon wordt berekend door de incidentele bruto toelagen te verlagen met:- Incidentele inleg levenslooptegoed.Vervolgens wordt het fiscaal loon vermenigvuldigd met het percentage bijzonder tarief loonheffing, zoals dat voor u geldt. Zie voor meer informatie ’Bijzonder tarief loonheffing’.

Herberekeningsverschil incidenteelDit is het totale bedrag aan belaste maandelijkse en/of incidentele toelagen/inhoudingen uit het vorige jaar. Uit welke toelagen en/of inhoudingen dit bedrag is opgebouwd vindt u onder de kop ‘Specificatie herberekening vorig jaar’.

Netto herberekeningsverschilDit is het totale bedrag aan onbelaste maandelijkse en/of incidentele toelagen/inhoudingen uit het vorige jaar. Uit welke toelagen en/of inhoudingen dit bedrag is opgebouwd vindt u onder de kop ‘Specificatie herberekening vorig jaar’.

Herberekening lopend jaarHier staan de belaste incidentele toelagen en inhoudingen die betrekking hebben op een vorige maand van het huidige jaar.

Fiscale bijtellingHier vindt u het bedrag aan fiscale bijtelling. Dit geldt onder andere voor de auto van de zaak. Deze waarde verhoogt het fiscaal loon.

Grondslag deze maandHier vindt u het Sociaal Verzekeringsloon (SV-loon) van deze maand. Het SV-loon wordt berekend door het bruto salaris te verlagen met:- Bruto inhoudingen;- Pensioenpremies;en te verhogen met:- Bruto toelagen;- Fiscale bijtelling.

Res. vakantie-uitkeringHier vindt u de reservering van de vakantie-uitkering tot en met de huidige maand. Het reserveringstijdvak loopt van juni vorig jaar tot en met mei huidig jaar.

Res. proc.eindejaarsuitkeringHier vindt u de reservering van de eindejaarsuitkering tot en met de huidige maand. Het reserveringstijdvak loopt van december vorig jaar tot en met november huidig jaar. 

Fiscaal loonHier vindt u de grondslag loonheffing. De grondslag loonheffing wordt berekend door het bruto salaris te verlagen met:- Bruto inhoudingen;- Inleg levenslooptegoed;- Pensioenpremies;en te verhogen met:- Bruto toelagen;- Fiscale bijtelling.

Ingehouden loonheffingOver uw salaris en overige permanente bruto toelagen bent u loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing) verschuldigd. Ook over incidentele bruto toelagen bent u loonheffing verschuldigd. Zie ook loonheffing tabel en loonheffing bijzonder tarief. Hier vindt u de tot dusver in het jaar ingehouden loonheffing.

ArbeidskortingNaast de algemene heffingskorting heeft u recht op de arbeidskorting. Bij een inkomen boven € 34.015,00 wordt de arbeidskorting afgebouwd met 4% van uw fiscaal loon. De afbouw bedraagt maximaal € 3.103,00.  De (afbouw) arbeidskorting is verwerkt in de loonbelastingtabel (maandtabel). Op incidentele toelagen worden niet de maandtabel maar de tabel bijzondere beloningen toegepast. Met de (afbouw) arbeidskorting wordt ook in de tabel bijzondere beloningen rekening gehouden.

Afbouw HeffingskortingDe algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. Vanaf het begin van de tweede belastingschijf (€ 19.923,00) wordt de korting met 4,822% afgebouwd. De afbouw bedraagt maximaal € 2.242,00.

WerkbonusDe werkbonus is een korting op de loonheffing voor medewerkers die op 31 december 2015 de leeftijd van 62 of 63 jaar hebben. Voorwaarde is dat uw inkomen meer is dan € 17.327,00 maar niet meer dan € 19.252,00. Zie voor verdere informatie www.belastingdienst.nl.

BSN/sofinummerDit is het burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is en blijft uniek en is aan u toegekend door de Belastingdienst. Het BSN vervangt het sociaal fiscaalnummer (sofinummer).

Bruto uurloonUw bruto uurloon wordt berekend door het voltijd basissalaris te delen door 156 (aantal uren per maand bij een 36-urige werkweek). Deze formule geldt ook voor medewerkers met een afwijkende arbeidsduur.

Bijzonder tarief loonheffingMet dit percentage wordt de loonheffing berekend over incidentele toelagen en inhoudingen. Bepalend hierbij is uw fiscaal jaarloon over het voorliggende kalenderjaar. Zie ook loonheffing bijz. tarief.

Jaarinkomen pensioen Het pensioengevend jaarinkomen wordt in januari van elk jaar of in de maand van indiensttreding vastgesteld. Het jaarinkomen is de grondslag voor de berekening van de maandpremie ABP Pensioen/NP en ABP AP. Zie ook ‘Premie ABP Pensioen/NP’ en ‘Premie ABP AP’.Het pensioengevend jaarinkomen wordt berekend door het voltijdsalaris zoals dat op 1 januari van het jaar, danwel op het moment van indiensttreding geldt:1. te vermenigvuldigen met 12;2. te verhogen met 8% vakantie-uitkering over het bij 1 berekende bedrag;3. te verhogen met 8,3% procentuele eindejaarsuitkering over het bij 1 berekende bedrag;4. te verhogen met 12 x pensioengevende vaste toelagen zoals die op 1 januari van het jaar, danwel op het moment van indiensttreding gelden;5. te verhogen met 8% vakantie-uitkering over het bij 4 berekende bedrag, voorzover de pensioengevende toelage behoort tot de berekeningsbasis van de vakantie-uitkering;6. te verhogen met 8,3% eindejaarsuitkering over het bij 4 berekende bedrag, voorzover de pensioengevende toelage behoort tot de berekeningsbasis van de eindejaarsuitkering;7. te verhogen met pensioengevende incidentele toelagen voorgaand jaar, inclusief de daarbij behorende vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering indien de pensioengevende incidentele toelage behoort tot de berekeningsbasis van de vakantie- en/of eindejaarsuitkering.Voor de berekening van de premie ABP Pensioen/NP wordt het jaarinkomen pensioen gemaximeerd op € 101.519,00.




