


UITLEG SALARISSTROOK

NAW gegevens Werknemer links en NAW gegevens werkgever rechts

De periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-periode-tijdvak

   Pers nr.: Jouw personeelsnummer
   Geboortedatum: Geboortedatum dag-maand-jaar
   Burg. staat: Burgelijke staat (ben je bijvoorbeeld gehuwd)
   Afdeling: Afdeling waar je werkzaam bent
   Kostenplaats: Kostenplaats
   Functie: Jouw functieomschrijving

   In dienst: Indiensttredingsdatum dag-maand-jaar
   Uit dienst: Uitdiensttredingsdatum dag-maand-jaar
   Stam salaris: Bruto salaris op fulltime basis
   Salaris tabel: Salaristabel/ Salarisschaal (indien van toepassing i.v.m. jouw CAO)
   Parttime %: Percentage dat je werkt op basis van het fulltime rooster
   Uurloon: Bruto loon per uur
   Minimumloon: Bruto wettelijk minimumloon afhankelijk van leeftijd

 
   Contract: Type contract.  (voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd)
   Uren per week: Hoeveel uur werk je contractueel per week
   Schriftelijk: Heb je een schriftelijke overeenkomst
   Oproep: Werk je op oproepbasis
   Verloonde uren: Aantal uren die je deze maand betaald krijgt
   Dagen gewerkt: Aantal dagen die je deze maand op papier gewerkt hebt
   Auto v/d zaak: Heb je een auto van de zaak
   Cat. waarde-%: De cataloguswaarde van de auto van de zaak

 
   Periode: De periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-periode-tijdvak
   Kleur / Tabel: Kleur (wit = salaris, groen = pensioen) / Tijdvak (in dit geval maand)
   LH/LHKorting: Loonheffing/ Loonheffingskorting toepassen
   ZVW/WW/WIA: Inhouding Zorgverzekeringswet/Werkloosheidswet/Wet werk en inkomen naar 

   Speciale Tabel: Speciale regelingen voor de belasting
   Buitenl. Wn.: Toepassing van de 30% regeling voor buitenlandse werknemers
   Jaarloon BT: Jaarloon Bijzonder Tarief
   Tarief BT: Percentage Bijzonder Tarief

         arbeidsvermogen

 Het bruto salaris en de bruto vergoedingen (looncomponenten)

De brancheregelingen bijv. pensioenpremie en sociaal fonds (dit heb je alleen als je onder een regeling
valt

Inhoudingen werknemersverzekeringen (WIA/WGA/WW)

Inhoudingen Zorgverzekeringswet



UITLEG SALARISSTROOK VERVOLG

Cumulatieve loonheffing
Cumulatieve arbeidskorting

 

   Periode: De periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-periode-tijdvak
   Kleur / Tabel: Kleur (wit = salaris, groen = pensioen) / Tijdvak (in dit geval maand)
   LH/LHKorting: Loonheffing/ Loonheffingskorting toepassen
   ZVW/WW/WIA: Inhouding Zorgverzekeringswet/Werkloosheidswet/Wet werk en inkomen naar 

   Speciale Tabel: Speciale regelingen voor de belasting
   Buitenl. Wn.: Toepassing van de 30% regeling voor buitenlandse werknemers
   Jaarloon BT: Jaarloon Bijzonder Tarief
   Tarief BT: Percentage Bijzonder Tarief

         arbeidsvermogen

Fiscaalloon: Bruto-uitkering plus vergoeding Zorgverzekeringswet. Hierover
worden loonbelasting en premie volksverzekeringen betaald.
SVW Loon: Loon sociale verzekeringen; het bedrag waarover de sociale
verzekeringspremies worden berekend.

Cumulatief aantal dagen gewerkt
Arbeidskorting in deze periode

 
Cumulatief verloonde uren
Meestal is er 1 salarisrun (de automatische salarisberekeningen) per periode, maar als deze
opnieuw wordt gedaan dan krijgt deze nummer 2

 

Inhouding Loonheffingen

Jouw netto salaris

Het over te maken bedrag naar jouw rekeningnummer

Bijvoorbeeld  reservering vakantiegeld

De totale werkgeverslasten


