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Gegevens werknemer, uitkeringsgerechtigde of artiest / данни за данъкоплатците

 Naam 

Burgerservicenummer 

Gegevens werkgever / Работодател

 Naam 

1   Loon voor de loonbelasting/
volksverzekeringen

2  Ingehouden loonbelasting/ 3  Verrekende 
arbeidskorting

4  Ingehouden bijdrage  
Zorgverzekeringswet

€ € € €

5  Verrekende levensloop- 
verlofkorting

6  Totaal premies werknemers- 
verzekeringen

7  Werkgeversheffing  
Zorgverzekeringswet

€ € €

jaaropgaaf

Zijn uw gegevens niet juist? Neem dan contact op met uw werkgever. 
Bij ‘Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen’ staat het bedrag 
waarop uw werkgever of uitkeringsinstantie loonbelasting/premie 
volksverzekeringen (loonheffing) heeft ingehouden. Als u aangifte 
inkomstenbelasting doet, moet u dit bedrag aan loon opgeven. 
Bent u artiest (in de zin van de artiesten- en beroepssportersregeling), 
dan is dit bedrag in uw aangifte inkomstenbelasting geen loon, maar 
onderdeel van uw resultaat uit overige werkzaamheden of van uw 
winst uit onderneming.

Bij ‘Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen 
(loonheffing)’ staat het bedrag dat uw werkgever of uitkerings-
instantie op uw brutoloon heeft ingehouden. U geeft dit op in 
uw aangifte inkomstenbelasting. Bent u artiest (in de zin van de 
artiesten- en beroepssportersregeling), dan doet u dat in de 
afzonderlijke rubriek voor artiesten.

Bij ‘Verrekende arbeidskorting’ staat het bedrag aan arbeidskorting 
dat uw werkgever heeft verrekend met het reguliere loon (loon 
waarop hij de loonbelastingtabellen heeft toegepast).

Bij ‘Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet’ staat het bedrag dat 
uw werkgever of uitkeringsinstantie op uw loon heeft ingehouden 
aan bijdrage Zorgverzekeringswet.

Bij ‘Verrekende levensloopverlofkorting’ staat het bedrag van de 
levensloopverlofkorting die uw werkgever heeft toegepast.

Bij ‘Totaal premies werknemersverzekeringen’ staan de premies 
die uw werkgever voor u heeft betaald.

Bij ‘Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet’ staat het bedrag aan 
werkgeversheffing Zorgverzekeringswet dat uw werkgever over 
uw loon heeft betaald.

Toelichting op de jaaropgaaf voor de werknemer
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Taal: Nederlands

Фамилия и име

Данъчен номер

Име на работодателя

1. Бруто доход 2. данък върху заплатите 3. Данъчен кредит за труд 4. Основна вноска (заплата)




