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Basisgegevens
Boekjaar: jaar waarin loonstrook geboekt is
Personeelsnummer
Periode: weeknummer (data)
BSN nummer: voorheen sofi-nummer
Datum in dienst:
Wettelijk Minimumloon: vastgesteld minimum (jeugd)loon per
week
Geboortedatum:
LH-Tabel: witte loonbelastingtabel
Perc. Bijz. tarief: het percentage in te houden loonbelasting voor
de bijzondere beloningen

Tentoo FleXolutions
Maassluisstraat 2
1062 GD AMSTERDAM
T +31 (0)20 420 20 70
info@tentoo.nl
www.tentoo.nl

Heffingskorting: klik hier voor meer informatie
Werkgever: de opdrachtgever waarvoor u werkt
Wettelijk Min. Loon:
Auto van de zaak:

Naam medewerker
Adres medewerker
Postcode
Woonplaats medewerker
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Loonberekening

Salaris op uurbasis
Wachtdagcompensatie
Bonus
Kostenvergoeding
Premie plusregeling
ZW aanvulling

: het aantal gewerkte uren in de periode, de hoogte van het basisloon met het totaal bijhorende bruto uurloon
: een toeslag die is opgenomen in de NBBU CAO (artikel 29 lid 3 en 4) tnv
: ontvangen bonus die belast wordt tegen bijzonder tarief
: vergoeding van gemaakte onkosten die (nog) niet onbelast vergoed kunnen worden
: de ingehouden premie pensioen
: W erknemersbijdrage i.v.m. aanvulling dagloon bij ziekte

Loon werknemersverzekeringen

: het salarisbedrag waarover premies sociale verzekeringen verschuldigd zijn

Loon Loonheffing
Loonheffing

: het loon waarover loonheffing wordt berekend
: combinatieheffing van loonbelasting inclusief premie voor de volksverzekeringen

Subtotaal

: de totaalsom van de hiervoor genoemde regels

Reiskosten / Onkostenvergoeding
Premie WHK (gediff.)
Arbeidskorting
Uit te betalen bedrag

: netto vergoeding voor kilometer-, reiskosten-, maaltijdvergoeding of algemene onkosten
: het werknemersdeel van de gediffentieerde premie voor de W erkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
: de toegepaste korting op de loonheffing naast de algemene heffingskorting
: netto bedrag dat op de bank - / girorekeningnummer wordt bijgeschreven
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Specificatie betaling

Specificatie betaling
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: hier staat aangegevenwelk bedrag naar welke rekening is overgemaakt

Opdrachten

Kenmerk
Opdrachten
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: factuurnummer
: omschrijving werkzaamheden en gewerkte dagen

Reserveringen

RES - Vakantiegeld
UB – Reservering kort verzuim
UB – Reserv. Vak. Dagen geld

: Je bouwt over je loon vakantiegeld op. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal te
werken dagen per jaar, inclusief vakantie- en feestdagen.
: Dit wordt ook vaak bijzonder verlof genoemd.
Het percentage hiervoor bedraagt 0,6% (NBBU adm.) en 1.16% (NBBU techn.)
: Je bouwt 10,39% van je loon op aan vakantie uren. Het vorig saldo is het saldo saldo dat op
je vorige loonstrook stond, daarna komt het bedrag dat er deze periode is bijgekomen

6 Cumulatieven
Brutoloon
Loon wn. Verz.
Loon loonheffing
Loonheffing
Arbeidskorting
Nettoloon
Pensioen WG deel
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: totaal bruto uitgekeerde bedragen (bruto maandsalaris, belaste vergoedingen, bonussen, en eenmalige
uitkeringen en uitbetaalde reserveringen)
: Loon voor de werknemersverzekeringen
: totaal loon voor de loonbelasting
: totaal ingehouden loonbelasting inclusief sociale premies
: onderdeel van de loonheffingskorting klik hier voor meer informatie
: totaal netto uitbetaalde loon
: totaal werkgeversdeel pensioenpremie

Dagen/ uren

Dagen
Totaal
Uren
Totaal

: aantal dagen gewerkt
: totaal aantal dagen verloond via Tentoo in dit kalenderjaar
: aantal uren gewerkt
: totaal aantal uren verloond via Tentoo in dit kalenderjaar

*Deze uitleg is alleen van toepassing op de salarisstroken van Tentoo Flexolutions.

= bruto

