Uitleg Salarisspecificatie
NAW gegevens

Basisgegevens

Naam en adres van de werkgever
en de werknemer

Boekjaar/Periode: Het jaar en nummer van de periode/maand waarvoor het salaris berekend is. Binnen een periode kunnen
meerdere salarisspecificaties aangemaakt worden, vandaar dat er achter het periodenummer een volgnummer staat
Werknemer: Het personeelsnummer bij de werkgever
Functie: De omschrijving van de functie
Anciënniteitsdatum: Datum in dienst bij de werkgever
Datum in/uit dienst: Ingangsdatum en Einddatum (t/m) van het dienstverband
Dienstverband: Het volgnummer van het dienstverband bij de werkgever
Loonschaal/Fulltime salaris: Het loonschaalnummer met het daarbij behorend fulltime salaris vanuit loonschaaltabel CAO
Minimumloon: Het wettelijk minimumloon dat voor iemand van deze leeftijd geldt bij een fulltime dienstverband
Basisgegevens
Boekjaar
Periode
Werknemer
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Functie
Anciënniteitdatum
Datum in dienst
Dienstverband
Loonschaal
Fulltime salaris
Minimumloon
PercentageBT
Heffingskorting
LH-Tabel
ABP - Jaarloon

TEST PO
Adres 1
1234 AB Plaats

T Naam e.v. Partnernaam
Adres 1
1234 AB Plaats
Basis

Salariscomponenten
Periodesalaris
Uitlooptoeslag
Bijdrage levensloop
Ouderdoms- en nabest.-pens
ABP Arbeidsongesch.Pensioen
IPAP Arbeidsongesch. verz.

6,870
0,150
0,656

%
%
%

Norm.tar.
2273,33
18,70
18,34
-124,61
-2,20
-16,18

1813,89
1466,76
2466,59

Loon werknemersverzekeringen

2018
9.1 (0109-3009)
1
06-06-1988
Gehuwd
Leraar
01-01-2012
03-10-2014
2
L10.15
3875,00
1594,20
45,530
Ja
Witte tabel
50450,17

Bijz.tar.

Totaal
2273,33
18,70
18,34
-124,61
-2,20
-16,18

2167,38

Loon loonheffing
Loonheffing

2167,38
-375,17

2167,38

-375,17

Subtotaal

1792,21

Woon-werkverkeer CAO-tabel
Uit te betalen

26,30
1818,51

Specificatie betaling
IBAN NL44RABO0123456789
Totaal

Cumulatieven

Bruto loon
Loon loonheffing
Loonheffing
Arbeidskorting

Contracten

2.6 01-03-2017
2.7 03-09-2018

15555,44
14632,53
2169,38
1652,11

M.i.v.

1818,51
Dagen

Periode

Totaal

12,00

82,00

Loondagen

t/m

Wtf/Uren

Reserveringen

Eindejaarsuitkering PO
Vakantiegeld

Afdeling/Naam

01-01-2018
0,4000/16:00 TEST01/TEST01
03-09-2018 19-07-2019 0,2000/08:00 TEST00/TEST00

Bij

Af

Saldo

144,40
183,36

0,00
0,00

865,68
526,86

Reden

onbepaalde tijd
vervanging

Cumulatieven
Het Bruto loon, Loon loonheffing, Loonheffing en de Arbeidskorting. In de
kolom ‘Totaal’ staat het totale bedrag vanaf het begin van het jaar tot en met
de huidige periode

Dagen
Hier staan de gewerkte loondagen van de periode en totaal van boekjaar

Reserveringen
Eindejaarsuitkering/Vakantiegeld: Hier wordt het vorige saldo (Vorig), opgebouwde bedrag (Bij), eventueel uitbetaalde bedrag (Af) en het nieuwe saldo
vermeld

Contracten

Vorig
721,28
343,50

Naam afwezige
Test 2 e.v. Test3, T

PercentageBT: Het percentage bijzonder tarief voor berekening van loonheffing
Heffingskorting (ja of nee): Loonheffingskorting wel of niet laten toepassen
LH-Tabel: De tabel die gebruikt wordt
voor de berekening van de loonheffing.
Dit kan bijvoorbeeld de groene of witte
tabel zijn
ABP - Jaarloon: Het jaarloon dat jaarlijks berekend wordt op 1 januari en
waarmee premies worden berekend

Salariscomponenten
Kolom Basis: In deze kolom wordt het
bedrag afgedrukt waarover (pensioen)
premies, toelagen en loonheffing wordt
berekend (inhouding of uitbetaling)
Kolom Norm. tar.: Over het saldo van
de bedragen in deze kolom wordt voor
de inhouding van de loonheffing de normale loonheffingstabel toegepast
Kolom Bijz.tar.: Over het saldo van de
bedragen in deze kolom wordt voor het
inhouden van de loonheffing het percentage bijzonder tarief toegepast
Periodesalaris: Het brutosalaris van de
huidige periode op basis van werktijdfactor van contract
Inkomenstoelage (niet voor directie/
leraren): Toelage ter compensatie van
invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet (per 1-1-2006)
Uitlooptoeslag: Toeslag na het bereiken van het maximumsalaris (1-8-1999
tenminste in het tweede jaar van de periodiekenstop)
Bijdrage levensloop: Bijdrage van de
werkgever aan de (eventuele deelname)
levensloopregeling
Vakantiegeld: 8% van het bruto salaris
over de periode juni t/m mei, wordt uitgekeerd in de maand mei of direct met
kort-tijdelijk dienstverband of eerder
ontslag
Eindejaarsuitkering: 6,3% van het
bruto salaris over de periode januari
t/m december, wordt uitgekeerd in de
maand december of direct met korttijdelijk dienstverband of eerder ontslag
Ouderdoms- en nabest.-pens: Premie wordt afgedragen aan het ABP ten
behoeve van Ouderdoms Pensioen en
Nabestaanden Pensioen

ABP Arbeidsongesch. pensioen: Premie ABP ArbeidsOngeschiktheidsPensioen.
IPAP Arbeidsongesch. verz.: (Keuze) Verzekering bij volledige arbeidsongeschiktheid, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of in beide gevallen
Loon werknermersverzekeringen: Bedrag waarover de werknemersverzekeringen
worden berekend
Loon loonheffing: Bedrag waarover de loonheffing wordt berekend
Loonheffing: Ingehouden loonbelasting
Netto uitbetalingen: Zoals Woon-werkverkeer (reiskosten), vergoedingen (telefoon, internet e.d.) Dienstreizen onbelast etc.
Uit te betalen: Het netto salaris dat overgemaakt wordt op het bij Specificatie
betaling vermelde IBAN, verminderd met de eventuele daar vermelde bedragen.
Correctie vanaf (maand): Heeft betrekking op salaris, toelagen en inhoudingen op
voorgaande maand(en)

Akorda Onderwijsdienstverlening - www.akorda.nl - info@akorda.nl

Hier staan de contracten die betrekking hebben op het brutosalaris en/of eventuele correctie met ingangsdatum, werktijdfactor, klokuren, afdeling/school/
locatie, reden en eventueel bij vervanging de naam van de afwezige.
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