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Basisgegevens

Werkmaatschappij Tentoo
Postbus
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
url website

Naam medewerker
Adres medewerker
Postcode
Woonplaats medewerker
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Boekjaar: jaar waarin loonstrook geboekt is
Personeelsnummer:
Periode: maand.periode
BSN nummer: voorheen sofi-nummer
Datum in dienst:
Wettelijk Minimumloon: vastgesteld minimum (jeugd)loon
Geboortedatum:
LH-Tabel: witte loonbelastingtabel
Perc. Bijz. tarief: het percentage in te houden loonbelasting voor
de bijzondere beloningen
Heffingskorting: klik hier voor meer informatie
Aansluitnummer uvi: aansluitnummer bij UWV
Studentenregeling: klik hier voor meer informatie
Auto van de zaak:

Loonberekening

Salaris

: het bruto salaris excl. reserveringen en belaste onkosten

Wachtdagcompensatie
Kort verzuim
Feestdagen
Vakantiedagen
Vakantiegeld
Kostenvergoeding
Pensioenpremie

: toelage ter compensatie van één van de twee wachtdagen bij ziekte
: toelage ter compensatie voor kortverzuim, zoals tandartsbezoek
: toelage ter compensatie voor feestdagen die op een werkdagvallen
= reserveringen
: toelage ter compensatie voor wettelijke vakantiedagen
: toelage die werknemers krijgen t.b.v. vakantie
: vergoeding van gemaakte kosten die (nog) niet onbelast vergoed kunnen worden
: de ingehouden premie pensioen, alleen bij verloning via Tentoo CF&F

Loon werknemersverzekeringen
Loon Loonheffing
Loonheffing

: het salarisbedrag waarover premies sociale verzekeringen verschuldigd zijn
: het loon waarover loonheffing wordt berekend
: combinatieheffing van loonbelasting inclusief premie voor de volksverzekeringen

Kilometervergoeding
Reiskostenvergoeding
Séjour
Algemene kosten
Bijdrage ZVW

: netto kilometervergoeding
: netto reiskostenvergoeding
: netto maaltijdvergoeding
: netto vergoeding van kosten anders dan hierboven genoemd
: de wettelijk in te houden Z(org)V(erzekerings)W(et) premie voor de werknemer

Premie Whk (gediff.)
Totaal Brutoloon
Arbeidskorting
Uit te betalen bedrag

: het werknemersdeel van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
: totaal aan bruto loon inclusief reserveringen
: de toegepaste korting op de loonheffing naast de algemene heffingskorting
: netto bedrag dat op de bank - / girorekeningnummer wordt bij geschreven
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Specificatie betaling

Specificatie betaling
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Opdrachten

Opdrachten
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: het bruto salaris incl. reserveringen en belaste vergoedingen
: de werkgeverslasten en de overige onbelaste vergoedingen
: het brutobedrag plus de werkgeverslasten en de overige onbelaste vergoedingen zijn de totale
factuurkosten exclusief de commissie van Tentoo en BTW

Dagen/ uren

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

Cumulatieven

Brutoloon
SvW loon
Loon loonheffing
Loonheffing
Arbeidskorting
Nettoloon
Pensioen WG deel
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: omschrijving werkzaamheden en gewerkte dagen

Loonkosten

Bruto
Overig
Totaal
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: hier staat aangegeven welk bedrag naar welke rekening is overgemaakt

: totaal bruto uitgekeerde bedragen (bruto maandsalaris, belaste vergoedingen, bonussen, vakantiegeld en
eenmalige uitkeringen)
: 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
: werkgeversdeel pensioenpremie

