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Geleidenota rekenregels
Loonbelasting en premie
volksverzekeringen

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2010 gelden nieuwe voorschriften voor de berekening van de premie- en
loonbelastingbedragen. De Nieuwsbrief 2010, waarin informatie is opgenomen over de wijzigingen in
wetten regelgeving loonbelasting, zal naar verwachting eind november 2009 op internet beschikbaar zijn.
Ten opzichte van de rekenvoorschriften van januari 2009 bevatten de nieuwe rekenvoorschriften alleen
de gebruikelijke wijzigingen in bedragen en percentages.
Samenstelling tariefpercentage van de eerste en de tweede schijf met ingang van 1 januari 2010

De percentages van de eerste en de tweede tariefschijf, zoals die zijn verwerkt in de tabellen per 1 januari 2010,
zijn als volgt samengesteld:
Schijf 1

Premiesoort
premie AOW
premie Anw
premie AWBZ
loonbelasting
totaal

Tot 65 jaar
17,90%
1,10%
12,15%
2,30%
33,45%

65 jaar en ouder
-1,10%
12,15%
2,30%
15,55%

Schijf 2

Premiesoort
premie AOW
premie Anw
premie AWBZ
loonbelasting
totaal

Tot 65 jaar
17,90%
1,10%
12,15%
10,80%
41,95%

65 jaar en ouder
-1,10%
12,15%
10,80%
24,05%

Jonggehandicaptenkorting

Als het loon (gedeeltelijk) bestaat uit een Wajong-uitkering en de loonheffing wordt ingehouden volgens
de tabelkolom ‘met loonheffingskorting’ wordt op de volgens de tabel verschuldigde inhouding
de jonggehandicaptenkorting in mindering gebracht. Deze bedraagt:
Per jaar
Per kwartaal
Per vier weken
Per maand
Per week
Per dag

€ 691,00
€ 172,75
€ 53,16
€ 57,59
€ 13,29
€
2,66

Bij toepassing van een tabel voor werknemers met vakantiebonnen gelden afwijkende bedragen,
namelijk de in bovenstaand overzicht vermelde jaarbedragen x de tijdsevenredige factor van tabel 5
in de rekenvoorschriften.
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De vermelde bedragen gelden voor werknemers jonger dan 65 jaar die over de eerste tariefschijf 33,45%
aan loonheffing zijn verschuldigd. Als over de eerste tariefschijf een lager percentage aan loonheffing is
verschuldigd, moet het bedrag aan jonggehandicaptenkorting naar evenredigheid worden verminderd.
Als de Wajong-uitkering in een uitzonderingssituatie bij voorbeeld wordt uitgekeerd op het moment dat
de werknemer reeds 65 jaar is, wordt het bedrag van de jonggehandicaptenkorting als volgt berekend:
2,30/33,45 x € 691 = € 48 (belastingdeel) + 13,25/33,45 x € 691 = € 274 (premiedeel) = € 322.
Belasting- en premiedeel worden afzonderlijk berekend en naar boven afgerond op hele euro’s. Van de
jaarbedragen worden de tijdvakbedragen afgeleid door vermenigvuldiging met de tijdsevenredige factor,
zoals vermeld in de rekenvoorschriften (afronding op € 0,01 naar boven).
Informatie

Informatie over de inhoud van de rekenvoorschriften en de tabellen kunt u krijgen bij:
Ministerie van Financiën
Directie Algemene Fiscale Politiek
Postbus 20201
2500 EE ’s-Gravenhage

