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Uitleg salarisstrook

1. Naam- en adresgegevens van de werknemer.
2. Naam- en adresgegevens van de werkgever.
3. Burgerservicenummer (sofi-nummer), geboortedatum, geslacht, aantal dagen
gewerkt in de betreffende betaalperiode, minimumloon en soort contract.
4. Verwerkte periode, registratiecode en de naam van de inlener waar u werkzaam
bent.
5. Bruto salariselementen en vergoedingen van deze periode.
6. Onder premies/inhoudingen staat een opsomming van alle inhoudingen als gevolg
van de sociale verzekeringswetten en CAO-gebonden voorzieningen.
Per sociale verzekeringswet wordt het inhoudingpercentage en de grondslag
waarover dit percentage wordt geheven gespecificeerd. Het blok wordt afgesloten
met de loonheffing volgens de tabel en de loonheffing over bijzondere beloningen. De
loonheffing omvat de door u betaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen.
7. Alle onbelaste vergoedingen en inhoudingen van deze periode.
8. Het totaal van het netto uit te betalen salaris van deze periode.
9. Hier staat hoe het totale netto salaris wordt uitbetaald en naar welke bank- of
girorekening de bedragen worden overgemaakt. Indien van toepassing staat hier de
betaling aan een spaarloonregeling.
10. Hier staan de gegevens met betrekking tot de door u opgebouwde reserveringen. De
opbouw vakantiedagen is 10,92% van het betreffende brutoloon, de vakantiedagen
staan zowel in uren als in geld weergegeven.
De opbouw vakantiegeld is 8% van uw brutoloon + de opbouw vakantiedagen.
Onder dit brutoloon vallen: de gewerkte uren, ziekte-uren, betaald verlof en
feestdagen. Dus geen overwerkuren, toeslaguren en bruto vergoedingen.
11. De blokken zvw wg, ww wn, loonheffing en zvw wn zijn een opsomming van alle
inhoudingen als gevolg van de sociale verzekeringswetten en de cao-gebonden
voorzieningen (zie punt 6.).
12. De blokken loon voor lh, svw loon en arb. korting zijn een opsomming van deze
periode en tot en met deze periode, zoals door de wet vereist wordt. svw loon is het
salaris dat als grondslag dient voor de berekening van de sv-premies.

