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Let op!
In dit document met de herleidingsregels vindt u 
herleidingen van een drietal afbouwregelingen:
– de afbouw van de algemene heffingskorting,
– de afbouw van de arbeidskorting en
– de afbouw van de werkbonus.
Voor al deze herleidingen geldt dat die NIET van toepassing 
zijn als er géén sprake is van loonheffingskorting. 
Vanuit de  redactie van het document zou u anders 
kunnen concluderen.

Belastingdienst
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A1 Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19922 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33715 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 66421 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 28,15 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 28,15 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 0,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 0,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 0,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 5608 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 9490 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 9490 c4.2 0 c4.3 0

m1 0,01381 m2 0 w11 16043

mLmax1 127 mLmax2 0 w21 21393

n1 0,21332 n2 0 w12 0,48328

kmax1 2390 kmax2 0 w22 0,08789

smax1 0 smax2 0 w3 862

u1 0,03081 u2 0

rmax1 2390 rmax2 0 d1 0

d2 1727

t 34015 h1.1 0,03714 d3 0

p 9147 h2.1 1727 d4 0

z 111590 d5 0

Lmax 111780 h1.2 0 d6 0

h2.2 0 d7 0

d10 0
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 28,15/36,55

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 28,15/36,55

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken € 2.596,16 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 606,75 € 161,33 € 161,33 

per week € 140,02 € 37,23 € 37,23 

per dag € 28,00 € 7,45 € 7,45 

per kwartaal € 1.820,25 € 484,00 € 484,00 

per vier weken € 560,08 € 148,92 € 148,92 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 467,33 € 124,25 € 124,25 

per week € 107,85 € 28,67 € 28,67 

per dag € 21,57 € 5,73 € 5,73 

per kwartaal € 1.402,00 € 372,75 € 372,75 

per vier weken € 431,38 € 114,69 € 114,69 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,55 - 28,15/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (28,15/36,55 - 28,15/40,46) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.835,00 per maand

€ 649,04 per week € 654,24 per week

€ 129,81 per dag € 130,85 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.505,00 per kwartaal

€ 2.596,16 per vier weken € 2.616,93 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,55 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III

per maand € 790,83 € 447,75 € 447,75 

per week € 182,50 € 103,33 € 103,33 

per dag € 36,50 € 20,67 € 20,67 

per kwartaal € 2.372,50 € 1.343,25 € 1.343,25 

per vier weken € 730,00 € 413,31 € 413,31 
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.835,00 per maand

€ 654,24 per week

€ 130,85 per dag

€ 8.505,00 per kwartaal

€ 2.616,93 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II kolom III

per maand € 790,83 € 646,92 € 646,92 

per week € 182,50 € 149,29 € 149,29 

per dag € 36,50 € 29,86 € 29,86 

per kwartaal € 2.372,50 € 1.940,75 € 1.940,75 

per vier weken € 730,00 € 597,15 € 597,15 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 28,15/36,55
Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,55 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II kolom III

per maand € 790,83 € 790,83 € 790,83 

per week € 182,50 € 182,50 € 182,50 

per dag € 36,50 € 36,50 € 36,50 

per kwartaal € 2.372,50 € 2.372,50 € 2.372,50 

per vier weken € 730,00 € 730,00 € 730,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.451  28,15%  28,15%  -1,38%

€ 9.879  28,15%  28,15%  -21,33%

€ 18.296  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.923  28,15%  28,15%  3,71%

€ 20.732  28,15%  28,15%  3,71%

€ 33.716  28,15%  28,15%  3,71%

€ 34.016  28,15%  28,15%  6,80%

€ 34.028  28,15%  28,15%  6,80%

€ 66.422  28,15%  28,15%  3,08%

€ 120.518  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III

Het maximale premiebedrag is € 9.490 € 9.490 € 9.490 
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2  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen 
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 28,15/36,55

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.762,28 per maand

€ 406,66 per week

€ 81,34 per dag

€ 1.626,62 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.762,28 per maand € 2.984,88 per maand

€ 406,66 per week € 688,78 per week

€ 81,34 per dag € 137,76 per dag

€ 1.626,62 per vier weken € 2.755,11 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 643,94 € 171,22 € 171,22 

per week € 148,59 € 39,51 € 39,51 

per dag € 29,72 € 7,90 € 7,90 

per vier weken € 594,37 € 158,04 € 158,04 

en het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 495,98 € 131,87 € 131,87 

per week € 114,45 € 30,43 € 30,43 

per dag € 22,89 € 6,09 € 6,09 

per vier weken € 457,80 € 121,71 € 121,71 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,55 - 28,15/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (28,15/36,55 - 28,15/40,46) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.984,88 per maand € 3.008,76 per maand

€ 688,78 per week € 694,29 per week

€ 137,76 per dag € 138,86 per dag

€ 643,94 per vier weken € 2.777,15 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,55 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III

per maand € 839,30 € 475,19 € 475,19 

per week € 193,67 € 109,65 € 109,65 

per dag € 38,73 € 21,93 € 21,93 

per vier weken € 774,69 € 438,61 € 438,61 
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2  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen 
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.008,76 per maand

€ 694,29 per week

€ 138,86 per dag

€ 2.777,15 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II kolom III

per maand € 839,30 € 686,57 € 686,57 

per week € 193,67 € 158,43 € 158,43 

per dag € 38,73 € 31,69 € 31,69 

per vier weken € 774,69 € 633,71 € 633,71 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 28,15/36,55
Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,55 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II kolom III

per maand € 839,30 € 839,30 € 839,30 

per week € 193,67 € 193,67 € 193,67 

per dag € 38,73 € 38,73 € 38,73 

per vier weken € 774,69 € 774,69 € 774,69 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ -  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.451  28,15%  28,15%  -1,38%

€ 9.879  28,15%  28,15%  -21,33%

€ 18.296  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.923  28,15%  28,15%  3,71%

€ 20.732  28,15%  28,15%  3,71%

€ 33.716  28,15%  28,15%  3,71%

€ 34.016  28,15%  28,15%  6,80%

€ 34.028  28,15%  28,15%  6,80%

€ 66.422  28,15%  28,15%  3,08%

€ 120.518  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III

Het maximale premiebedrag is € 9.490 € 9.490 € 9.490 
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3  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen 
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 28,15/36,55

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.884,44 per maand

€ 434,85 per week

€ 86,97 per dag

€ 1.739,51 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.884,44 per maand € 3.191,80 per maand

€ 434,85 per week € 736,53 per week

€ 86,97 per dag € 147,31 per dag

€ 1.739,51 per vier weken € 2.946,32 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 688,58 € 183,09 € 183,09 

per week € 158,89 € 42,25 € 42,25 

per dag € 31,78 € 8,45 € 8,45 

per vier weken € 635,62 € 169,01 € 169,01 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 530,36 € 141,01 € 141,01 

per week € 122,38 € 32,54 € 32,54 

per dag € 24,48 € 6,51 € 6,51 

per vier weken € 489,57 € 130,16 € 130,16 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,55 - 28,15/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (28,15/36,55 - 28,15/40,46) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 3.191,80 per maand € 3.217,33 per maand

€ 736,53 per week € 742,43 per week

€ 147,31 per dag € 148,49 per dag

€ 2.946,32 per vier weken € 2.969,89 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,55 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III

per maand € 897,48 € 508,13 € 508,13 

per week € 207,10 € 117,26 € 117,26 

per dag € 41,42 € 23,45 € 23,45 

per vier weken € 828,46 € 469,05 € 469,05 
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3  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen 
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.217,33 per maand

€ 742,43 per week

€ 148,49 per dag

€ 2.969,89 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II kolom III

per maand € 897,48 € 734,16 € 734,16 

per week € 207,10 € 169,41 € 169,41 

per dag € 41,42 € 33,88 € 33,88 

per vier weken € 828,46 € 677,70 € 677,70 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 28,15/36,55
Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,55 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II kolom III

per maand € 897,48 € 897,48 € 897,48 

per week € 207,10 € 207,10 € 207,10 

per dag € 41,42 € 41,42 € 41,42 

per vier weken € 828,46 € 828,46 € 828,46 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.451  28,15%  28,15%  -1,38%

€ 9.879  28,15%  28,15%  -21,33%

€ 18.296  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.923  28,15%  28,15%  3,71%

€ 20.732  28,15%  28,15%  3,71%

€ 33.716  28,15%  28,15%  3,71%

€ 34.016  28,15%  28,15%  6,80%

€ 34.028  28,15%  28,15%  6,80%

€ 66.422  28,15%  28,15%  3,08%

€ 120.518  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III

Het maximale premiebedrag is € 9.490 € 9.490 € 9.490 
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4  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 606,75 € 419,92 

per week € 140,02 € 96,90 

per dag € 28,00 € 19,38 

per kwartaal € 1.820,25 € 1.259,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 467,33 € 323,42 

per week € 107,85 € 74,63 

per dag € 21,57 € 14,93 

per kwartaal € 1.402,00 € 970,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,55 - 28,15/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.812,50 per maand

€ 649,04 per week

€ 129,81 per dag

€ 8.437,50 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,55 en tel dit op bij

kolom I kolom II

per maand € 790,83 € 646,92 

per week € 182,50 € 149,29 

per dag € 36,50 € 29,86 

per vier weken € 2.372,50 € 1.940,75 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 790,83 € 790,83 

per week € 182,50 € 182,50 

per dag € 36,50 € 36,50 

per kwartaal € 2.372,50 € 2.372,50 
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4  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.135  28,15%  28,15%  0,00%

€ 12.505  28,15%  28,15%  0,00%

€ 14.842  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.923  28,15%  28,15%  3,71%

€ 33.716  28,15%  28,15%  3,71%

€ 34.028  28,15%  28,15%  3,71%

€ 66.422  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.490 € 9.490 
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5  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.762,28 per maand

€ 406,66 per week

€ 81,34 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.762,28 per maand € 2.984,88 per maand

€ 406,66 per week € 688,78 per week

€ 81,34 per dag € 137,76 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 643,94 € 445,65 

per week € 148,59 € 102,84 

per dag € 29,72 € 20,57 

en het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 495,98 € 343,24 

per week € 114,45 € 79,20 

per dag € 22,89 € 15,84 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,55 - 28,15/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.984,88 per maand

€ 688,78 per week

€ 137,76 per dag

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,55 en tel dit op bij

kolom I kolom II

per maand € 839,30 € 686,57 

per week € 193,67 € 158,43 

per dag € 38,73 € 31,69 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 839,30 € 839,30 

per week € 193,67 € 193,67 

per dag € 38,73 € 38,73 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.135  28,15%  28,15%  0,00%

€ 12.505  28,15%  28,15%  0,00%

€ 14.842  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.923  28,15%  28,15%  3,71%

€ 33.716  28,15%  28,15%  3,71%

€ 34.028  28,15%  28,15%  3,71%

€ 66.422  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.490 € 9.490 
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6  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.884,44 per maand

€ 434,85 per week

€ 86,97 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.884,44 per maand € 3.191,80 per maand

€ 434,85 per week € 736,53 per week

€ 86,97 per dag € 147,31 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 688,58 € 476,55 

per week € 158,89 € 109,97 

per dag € 31,78 € 21,99 

en het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 530,36 € 367,03 

per week € 122,38 € 84,70 

per dag € 24,48 € 16,94 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,55 - 28,15/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.191,80 per maand

€ 736,53 per week

€ 147,31 per dag

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,55 en tel dit op bij

kolom I kolom II

per maand € 897,48 € 734,16 

per week € 207,10 € 169,41 

per dag € 41,42 € 33,88 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 897,48 € 897,48 

per week € 207,10 € 207,10 

per dag € 41,42 € 41,42 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.135  28,15%  28,15%  0,00%

€ 12.505  28,15%  28,15%  0,00%

€ 14.842  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.923  28,15%  28,15%  3,71%

€ 33.716  28,15%  28,15%  3,71%

€ 34.028  28,15%  28,15%  3,71%

€ 66.422  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.490 € 9.490 
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B1 Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19922 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33715 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 66421 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 8,40 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 12,31 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 40,46 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 52,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 52,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 1673 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 3370 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 16602 c4.2 0 c4.3 0

m1 0,00412 m2 0 w11 16043

mLmax1 38 mLmax2 0 w21 21393

n1 0,06366 n2 0 w12 0,14421

kmax1 714 kmax2 0 w22 0,02622

smax1 0 smax2 0 w3 258

u1 0,00919 u2 0

rmax1 714 rmax2 0 d1 0

d2 516

t 34015 h1.1 0,01108 d3 0

p 9147 h2.1 516 d4 0

z 111590 d5 0

Lmax 111780 h1.2 0 d6 0

h2.2 0 d7 0

d10 0
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,40/36,55

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,40/36,55

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken € 2.596,16 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 606,75 € 161,33 € 161,33 

per week € 140,02 € 37,23 € 37,23 

per dag € 28,00 € 7,45 € 7,45 

per kwartaal € 1.820,25 € 484,00 € 484,00 

per vier weken € 560,08 € 148,92 € 148,92 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 139,42 € 36,92 € 36,92 

per week € 32,17 € 8,52 € 8,52 

per dag € 6,43 € 1,70 € 1,70 

per kwartaal € 418,25 € 110,75 € 110,75 

per vier weken € 128,69 € 34,08 € 34,08 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
volgens de tabel met de factor (8,40/36,55 - 12,31/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (12,31/40,46 - 8,40/36,55) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.835,00 per maand

€ 649,04 per week € 654,24 per week

€ 129,81 per dag € 130,85 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.505,00 per kwartaal

€ 2.596,16 per vier weken € 2.616,93 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 790,92 € 448,00 € 448,00

per week € 182,52 € 103,38 € 103,38

per dag € 36,50 € 20,68 € 20,68

per kwartaal € 2.372,75 € 1.344,00 € 1.344,00

per vier weken € 730,08 € 413,54 € 413,54

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.835,00 per maand

€ 654,24 per week

€ 130,85 per dag

€ 8.505,00 per kwartaal

€ 2.616,93 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 790,92 € 448,00 € 448,00

per week € 182,52 € 103,38 € 103,38

per dag € 36,50 € 20,68 € 20,68

per kwartaal € 2.372,75 € 1.344,00 € 1.344,00

per vier weken € 730,08 € 413,54 € 413,54

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van

kolom I kolom II kolom III

per maand € – € 258,58 € 258,58 

per week € – € 59,67 € 59,67 

per dag € – € 11,93 € 11,93 

per kwartaal € – € 775,75 € 775,75 

per vier weken € – € 238,69 € 238,69 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.451  8,40%  8,40%  -0,41%

€ 9.879  8,40%  8,40%  -6,37%

€ 18.296  8,40%  8,40%  0,00%

€ 19.923  12,25%  12,25%  1,11%

€ 20.732  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  40,40%  40,40%  1,11%

€ 34.016  40,40%  40,40%  2,03%

€ 34.028  40,40%  40,40%  2,03%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,92%

€ 120.518  52,00%  52,00%  0,00%
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2  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,40/36,55

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.762,28 per maand

€ 406,66 per week

€ 81,34 per dag

€ 1.626,62 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.762,28 per maand € 2.984,88 per maand

€ 406,66 per week € 688,78 per week

€ 81,34 per dag € 137,76 per dag

€ 1.626,62 per vier weken € 2.755,11 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 643,94 € 171,22 € 171,22 

per week € 148,59 € 39,51 € 39,51 

per dag € 29,72 € 7,90 € 7,90 

per vier weken € 594,37 € 158,04 € 158,04 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 147,96 € 39,18 € 39,18 

per week € 34,14 € 9,04 € 9,04 

per dag € 6,83 € 1,81 € 1,81 

per vier weken € 136,57 € 36,16 € 36,16 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast)
met de factor (8,40/36,55 - 12,31/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (12,31/40,46 - 8,40/36,55) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.984,88 per maand € 3.008,76 per maand

€ 688,78 per week € 694,29 per week

€ 137,76 per dag € 138,86 per dag

€ 2.755,11 per vier weken € 2.777,15 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 839,39 € 475,46 € 475,46

per week € 193,69 € 109,71 € 109,71

per dag € 38,74 € 21,94 € 21,94 

per vier weken € 774,78 € 438,86 € 438,86

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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2  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.008,76 per maand

€ 694,29 per week

€ 138,86 per dag

€ 2.777,15 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 839,39 € 475,46 € 475,46

per week € 193,69 € 109,71 € 109,71

per dag € 38,74 € 21,94 € 21,94 

per vier weken € 774,78 € 438,86 € 438,86

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom I kolom II kolom III

per maand € – € 274,43 € 274,43 

per week € – € 63,33 € 63,33 

per dag € – € 12,67 € 12,67 

per vier weken € – € 253,31 € 253,31 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.451  8,40%  8,40%  -0,41%

€ 9.879  8,40%  8,40%  -6,37%

€ 18.296  8,40%  8,40%  0,00%

€ 19.923  12,25%  12,25%  1,11%

€ 20.732  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  40,40%  40,40%  1,11%

€ 34.016  40,40%  40,40%  2,03%

€ 34.028  40,40%  40,40%  2,03%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,92%

€ 120.518  52,00%  52,00%  0,00%
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3  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,40/36,55

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.884,44 per maand

€ 434,85 per week

€ 86,97 per dag

€ 1.739,51 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.884,44 per maand € 3.191,80 per maand

€ 434,85 per week € 736,53 per week

€ 86,97 per dag € 147,31 per dag

€ 1.739,51 per vier weken € 2.946,32 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 688,58 € 183,09 € 183,09 

per week € 158,89 € 42,25 € 42,25 

per dag € 31,78 € 8,45 € 8,45 

per vier weken € 635,62 € 169,01 € 169,01 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 158,22 € 41,90 € 41,90 

per week € 36,51 € 9,67 € 9,67 

per dag € 7,30 € 1,93 € 1,93 

per vier weken € 146,05 € 38,67 € 38,67 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,40/36,55 - 12,31/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (12,31/40,46 - 8,40/36,55) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 3.191,80 per maand € 3.217,33 per maand

€ 736,53 per week € 742,43 per week

€ 147,31 per dag € 148,49 per dag

€ 2.946,32 per vier weken € 2.969,89 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 897,58 € 508,42 € 508,42 

per week € 207,12 € 117,32 € 117,32

per dag € 41,42 € 23,46 € 23,46 

per vier weken € 828,55 € 469,31 € 469,31

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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3  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.217,33 per maand

€ 742,43 per week

€ 148,49 per dag

€ 2.969,89 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 897,58 € 508,42 € 508,42 

per week € 207,12 € 117,32 € 117,32

per dag € 41,42 € 23,46 € 23,46 

per vier weken € 828,55 € 469,31 € 469,31

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom I kolom II kolom III

per maand € – € 293,46 € 293,46 

per week € – € 67,72 € 67,72 

per dag € – € 13,54 € 13,54 

per vier weken € – € 270,89 € 270,89 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.451  8,40%  8,40%  -0,41%

€ 9.879  8,40%  8,40%  -6,37%

€ 18.296  8,40%  8,40%  0,00%

€ 19.923  12,25%  12,25%  1,11%

€ 20.732  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  40,40%  40,40%  1,11%

€ 34.016  40,40%  40,40%  2,03%

€ 34.028  40,40%  40,40%  2,03%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,92%

€ 120.518  52,00%  52,00%  0,00%
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4  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 606,75 € 419,92 

per week € 140,02 € 96,90 

per dag € 28,00 € 19,38 

per kwartaal € 1.820,25 € 1.259,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 139,42 € 96,42 

per week € 32,17 € 22,25 

per dag € 6,43 € 4,45 

per vier weken € 418,25 € 289,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,40/36,55 - 12,31/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.812,50 per maand

€ 649,04 per week

€ 129,81 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 790,92 € 647,08

per week € 182,52 € 149,33

per dag € 36,50 € 29,87

per kwartaal € 2.372,75 € 1.941,25

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.135  8,40%  8,40%  0,00%

€ 12.505  8,40%  8,40%  0,00%

€ 14.842  8,40%  8,40%  0,00%

€ 19.923  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  40,40%  40,40%  1,11%

€ 34.028  40,40%  40,40%  1,11%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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5  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.762,28 per maand

€ 406,66 per week

€ 81,34 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.762,28 per maand € 2.984,88 per maand

€ 406,66 per week € 688,78 per week

€ 81,34 per dag € 137,76 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 643,94 € 445,65 

per week € 148,59 € 102,84 

per dag € 29,72 € 20,57 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 147,96 € 102,33 

per week € 34,14 € 23,61 

per dag € 6,83 € 4,72 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,40/36,55 - 12,31/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.984,88 per maand

€ 688,78 per week

€ 137,76 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 839,39 € 686,74 

per week € 193,69 € 158,47 

per dag € 38,74 € 31,69 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.135  8,40%  8,40%  0,00%

€ 12.505  8,40%  8,40%  0,00%

€ 14.842  8,40%  8,40%  0,00%

€ 19.923  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  40,40%  40,40%  1,11%

€ 34.028  40,40%  40,40%  1,11%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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6  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.884,44 per maand

€ 434,85 per week

€ 86,97 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.884,44 per maand € 3.191,80 per maand

€ 434,85 per week € 736,53 per week

€ 86,97 per dag € 147,31 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 688,58 € 476,55 

per week € 158,89 € 109,97 

per dag € 31,78 € 21,99 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 158,22 € 109,42 

per week € 36,51 € 25,25 

per dag € 7,30 € 5,05 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,40/36,55 - 12,31/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding. 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.191,80 per maand

€ 736,53 per week

€ 147,31 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 897,58 € 734,35 

per week € 207,12 € 169,46 

per dag € 41,42 € 33,89 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.135  8,40%  8,40%  0,00%

€ 12.505  8,40%  8,40%  0,00%

€ 14.842  8,40%  8,40%  0,00%

€ 19.923  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  40,40%  40,40%  1,11%

€ 34.028  40,40%  40,40%  1,11%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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C1 Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AOW en de ANW en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19922 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33715 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 66421 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 26,90 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 30,81 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 40,46 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 52,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 52,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 5359 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 9608 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 22840 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 1651

t 34015 h1.1 0,03549 d3 0

p 9147 h2.1 1651 d4 0

z 111590 d5 0

Lmax 111780 h1.2 0 d6 0

h2.2 0 d7 0

d10 0
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 26,90/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 26,90/36,55 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 606,75 € 419,92 

per week € 140,02 € 96,90 

per dag € 28,00 € 19,38 

per kwartaal € 1.820,25 € 1.259,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 30,81/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 446,58 € 309,00 

per week € 103,06 € 71,31 

per dag € 20,61 € 14,26 

per kwartaal € 1.339,75 € 927,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (26,90/36,55 - 30,81/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.812,50 per maand

€ 649,04 per week

€ 129,81 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 271,08 € 221,83 

per week € 62,56 € 51,19 

per dag € 12,51 € 10,24 

per kwartaal € 813,25 € 665,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 26,90/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  26,90%  0,00%  0,00%

€ 6.135  26,90%  26,90%  0,00%

€ 12.505  26,90%  26,90%  0,00%

€ 14.842  26,90%  26,90%  0,00%

€ 19.923  30,75%  30,75%  3,55%

€ 33.716  40,40%  40,40%  3,55%

€ 34.028  40,40%  40,40%  3,55%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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D1 Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de Wlz en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19922 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33715 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 66421 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 18,05 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 21,96 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 40,46 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 52,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 52,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 3595 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 6623 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 19855 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 1108

t 34015 h1.1 0,02381 d3 0

p 9147 h2.1 1108 d4 0

z 111590 d5 0

Lmax 111780 h1.2 0 d6 0

h2.2 0 d7 0

d10 0
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,05/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,05/36,55

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 606,75 € 419,92 

per week € 140,02 € 96,90 

per dag € 28,00 € 19,38 

per kwartaal € 1.820,25 € 1.259,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 21,96/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 299,58 € 207,25 

per week € 69,13 € 47,83 

per dag € 13,83 € 9,57 

per kwartaal € 898,75 € 621,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (18,05/36,55 - 21,96/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.812,50 per maand

€ 649,04 per week

€ 129,81 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 519,83 € 425,33

per week € 119,96 € 98,15

per dag € 23,99 € 19,63 

per kwartaal € 1.559,50 € 1.276,00

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,05/36,55) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  18,05%  0,00%  0,00%

€ 6.135  18,05%  18,05%  0,00%

€ 12.505  18,05%  18,05%  0,00%

€ 14.842  18,05%  18,05%  0,00%

€ 19.923  21,90%  21,90%  2,38%

€ 33.716  40,40%  40,40%  2,38%

€ 34.028  40,40%  40,40%  2,38%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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E1 Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AOW en de ANW en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19922 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33715 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 66421 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 18,50 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 18,50 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 0,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 0,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax.1 0,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 3685 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 6236 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 6236 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

m.L max1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

k max1 0 kmax2 0 w22 0

s max1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 1135

t 34015 h1.1 0,02441 d3 0

p 9147 h2.1 1135 d4 0

z 111590 d5 0

Lmax 111780 h1.2 0 d6 0

h2.2 0 d7 0

d10 0

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend 
door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,50/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,50/36,55
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 606,75 € 419,92 

per week € 140,02 € 96,90 

per dag € 28,00 € 19,38 

per kwartaal € 1.820,25 € 1.259,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 18,50/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 307,08 € 212,50 

per week € 70,87 € 49,04 

per dag € 14,17 € 9,81 

per kwartaal € 921,25 € 637,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (18,50/36,55 - 18,50/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.812,50 per maand

€ 649,04 per week

€ 129,81 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 18,50/36,55 en tel dit op bij

kolom I kolom II

per maand € 519,67 € 425,08 

per week € 119,92 € 98,10 

per dag € 23,98 € 19,62 

per kwartaal € 1.559,00 € 1.275,25 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 519,67 € 519,67 

per week € 119,92 € 119,92 

per dag € 23,98 € 23,98 

per kwartaal € 1.559,00 € 1.559,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  18,50%  0,00%  0,00%

€ 6.135  18,50%  18,50%  0,00%

€ 12.505  18,50%  18,50%  0,00%

€ 14.842  18,50%  18,50%  0,00%

€ 19.923  18,50%  18,50%  2,44%

€ 33.716  18,50%  18,50%  2,44%

€ 34.028  18,50%  18,50%  2,44%

€ 66.422  18,50%  18,50%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 6.236 € 6.236 
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F1 Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de Wlz en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19922 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33715 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 66421 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 9,65 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 9,65 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 0,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 0,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 0,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 1922 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 3253 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 3253 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 592

t 34015 h1.1 0,01273 d3 0

p 9147 h2.1 592 d4 0

z 111590 d5 0

Lmax 111780 h1.2 0 d6 0

h2.2 0 d7 0

d10 0

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/36,55

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/36,55
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 606,75 € 419,92 

per week € 140,02 € 96,90 

per dag € 28,00 € 19,38 

per kwartaal € 1.820,25 € 1.259,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 9,65/40,46 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 160,17 € 110,83 

per week € 36,96 € 25,58 

per dag € 7,39 € 5,12 

per kwartaal € 480,50 € 332,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (9,65/36,55 - 9,65/40,46) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.812,50 per maand

€ 649,04 per week

€ 129,81 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 9,65/36,55 en tel dit op bij

kolom I kolom II

per maand € 271,08 € 221,75 

per week € 62,56 € 51,17 

per dag € 12,51 € 10,23 

per kwartaal € 813,25 € 665,25 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 271,08 € 271,08 

per week € 62,56 € 62,56 

per dag € 12,51 € 12,51 

per kwartaal € 813,25 € 813,25 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  9,65%  0,00%  0,00%

€ 6.135  9,65%  9,65%  0,00%

€ 12.505  9,65%  9,65%  0,00%

€ 14.842  9,65%  9,65%  0,00%

€ 19.923  9,65%  9,65%  1,27%

€ 33.716  9,65%  9,65%  1,27%

€ 34.028  9,65%  9,65%  1,27%

€ 66.422  9,65%  9,65%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 3.253 € 3.253 
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G1 Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn, van AOW-leeftijd en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19922 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 34027 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 66421 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 10,25 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 10,25 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 0,00 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 0,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 0,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 2042 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 3487 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 3487 c4.3 0

m1 0 m2 0,00503 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 46 w21 0

n1 0 n2 0,07768 w12 0

kmax1 0 kmax2 871 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0,01122

rmax1 0 rmax2 871 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 1282

z 111590 d5 668

Lmax 111780 h1.2 0,01352 d6 1522

h2.2 629 d7 908

d10 35949

1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 10,25/18,65

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend 
door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,65
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 1.728,00 per maand

€ 383,20 per week € 398,77 per week

€ 76,64 per dag € 79,76 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 5.184,00 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken € 1.595,08 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 309,58 € –

per week € 71,44 € –

per dag € 14,29 € –

per kwartaal € 928,75 € –

per vier weken € 285,77 € –

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 170,17 € –

per week € 39,27 € –

per dag € 7,85 € –

per kwartaal € 510,50 € –

per vier weken € 157,08 € –

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.728,00 per maand € 2.839,50 per maand

€ 398,77 per week € 655,27 per week

€ 79,76 per dag € 131,06 per dag

€ 5.184,00 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

€ 1.595,08 per vier weken € 2.621,08 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 309,58 € - 16,83

per week € 71,44 € - 3,88

per dag € 14,29 € - 0,78

per kwartaal € 928,75 € - 50,50

per vier weken € 285,77 € - 15,54

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 170,17 € - 9,25

per week € 39,27 € - 2,13

per dag € 7,85 € - 0,43

per kwartaal € 510,50 € - 27,75

per vier weken € 157,08 € - 8,54

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (10,25/18,65 - 10,25/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting en arbeidskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 655,27 per week € 691,62 per week

€ 131,06 per dag € 138,33 per dag

€ 8.518,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

€ 2.621,08 per vier weken € 2.766,47 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,65 en tel dit op bij

kolom I kolom II

per maand € 290,58 € 183,75 

per week € 67,06 € 42,40 

per dag € 13,41 € 8,48 

per kwartaal € 871,75 € 551,25 

per vier weken € 268,23 € 169,62 

vermenigvuldig dan het bedrag van arbeidskorting volgens de tabel (indien toegepast) met de factor 10,25/18,65 en trek dit af van de tot nu toe 
berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

€ 2.766,47 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II

per maand € 290,58 € 234,92 

per week € 67,06 € 54,21 

per dag € 13,41 € 10,84 

per kwartaal € 871,75 € 704,75 

per vier weken € 268,23 € 216,85 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 10,25/18,65

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,65 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II

per maand € 290,58 € 287,33 

per week € 67,06 € 66,31 

per dag € 13,41 € 13,26 

per kwartaal € 871,75 € 862,00 

per vier weken € 268,23 € 265,23 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  10,25%  0,00%  0,00%

€ 6.451  10,25%  0,00%  0,00%

€ 9.879  10,25%  0,00%  0,00%

€ 18.296  10,25%  0,00%  0,00%

€ 19.923  10,25%  0,00%  0,00%

€ 20.732  10,25%  10,25%  1,35%

€ 33.716  10,25%  10,25%  1,35%

€ 34.016  10,25%  10,25%  2,47%

€ 34.028  10,25%  10,25%  2,47%

€ 66.422  10,25%  10,25%  1,12%

€ 120.518  10,25%  10,25%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 3.487 € 3.448 
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2 Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 10,25/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,65

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.839,50 per maand

€ 383,20 per week € 655,27 per week

€ 76,64 per dag € 131,06 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 170,17 € 63,33 € 43,33 

per week € 39,27 € 14,62 € 10,00 

per dag € 7,85 € 2,92 € 2,00 

per kwartaal € 510,50 € 190,00 € 130,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (10,25/18,65 - 10,25/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 655,27 per week € 691,62 per week

€ 131,06 per dag € 138,33 per dag

€ 8.518,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,65 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 290,58 € 183,75 € 163,75 

per week € 67,06 € 42,40 € 37,79 

per dag € 13,41 € 8,48 € 7,56 

per kwartaal € 871,75 € 551,25 € 491,25 



Belastingdienst | Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2016 – Uitgave april 35

2 Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,65 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 290,58 € 234,92 € 214,92 

per week € 67,06 € 54,21 € 49,60 

per dag € 13,41 € 10,84 € 9,92 

per kwartaal € 871,75 € 704,75 € 644,75 

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 290,58 € 287,33 € 267,33 

per week € 67,06 € 66,31 € 61,69 

per dag € 13,41 € 13,26 € 12,34 

per kwartaal € 871,75 € 862,00 € 802,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  10,25%  0,00%  0,00%

€ 6.135  10,25%  0,00%  0,00%

€ 12.505  10,25%  10,25%  0,00%

€ 14.842  10,25%  10,25%  0,00%

€ 19.923  10,25%  10,25%  1,35%

€ 33.716  10,25%  10,25%  1,35%

€ 34.028  10,25%  10,25%  1,35%

€ 66.422  10,25%  10,25%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 3.487 € 3.448 € 3.208 
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G2  Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn van AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19922

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33715

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 66421

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 10,25

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 10,25

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 0,00

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 0,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 0,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 2042

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 3455

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 3455

m1 0 m2 0,00503 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 46 w21 0

n1 0 n2 0,07768 w12 0

kmax1 0 kmax2 871 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0,01122

rmax1 0 rmax2 871 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 1282

z 111590 d5 668

Lmax 111780 h1.2 0,01352 d6 1522

h2.2 629 d7 908

d10 35949
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 10,25/18,65

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,65

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 1.728,00 per maand

€ 383,20 per week € 398,77 per week

€ 76,64 per dag € 79,76 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 5.184,00 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken € 1.595,08 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom V kolom VI

per maand € 309,58 € –

per week € 71,44 € –

per dag € 14,29 € –

per kwartaal € 928,75 € –

per vier weken € 285,77 € –

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom V kolom VI

per maand € 170,17 € –

per week € 39,27 € –

per dag € 7,85 € –

per kwartaal € 510,50 € –

per vier weken € 157,08 € –

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.728,00 per maand € 2.812,50 per maand

€ 398,77 per week € 649,04 per week

€ 79,76 per dag € 129,81 per dag

€ 5.184,00 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

€ 1.595,08 per vier weken € 2.596,16 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom V kolom VI

per maand € 309,58 € - 16,83

per week € 71,44 € - 3,88

per dag € 14,29 € - 0,78

per kwartaal € 928,75 € - 50,50

per vier weken € 285,77 € - 15,54

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom V kolom VI

per maand € 170,17 € - 9,25

per week € 39,27 € - 2,13

per dag € 7,85 € - 0,43

per kwartaal € 510,50 € - 27,75

per vier weken € 157,08 € - 8,54

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (10,25/18,65 - 10,25/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting en arbeidskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 649,04 per week € 691,62 per week

€ 129,81 per dag € 138,33 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

€ 2.596,16 per vier weken € 2.766,47 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,65 en tel dit op bij 

kolom V kolom VI

per maand € 287,92 € 181,08 

per week € 66,44 € 41,79 

per dag € 13,29 € 8,36 

per kwartaal € 863,75 € 543,25 

per vier weken € 265,77 € 167,15 

vermenigvuldig dan het bedrag van arbeidskorting volgens de tabel (indien toegepast) met de factor 10,25/18,65 en trek dit af van de tot nu toe 
berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

€ 2.766,47 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom V kolom VI

per maand € 287,92 € 232,25 

per week € 66,44 € 53,60 

per dag € 13,29 € 10,72 

per kwartaal € 863,75 € 696,75 

per vier weken € 265,77 € 214,38 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 10,25/18,65

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,65 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom V kolom VI

per maand € 287,92 € 284,67 

per week € 66,44 € 65,69 

per dag € 13,29 € 13,14 

per kwartaal € 863,75 € 854,00 

per vier weken € 265,77 € 262,77 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  10,25%  0,00%  0,00%

€ 6.451  10,25%  0,00%  0,00%

€ 9.879  10,25%  0,00%  0,00%

€ 18.296  10,25%  0,00%  0,00%

€ 19.923  10,25%  0,00%  0,00%

€ 20.732  10,25%  10,25%  1,35%

€ 33.716  10,25%  10,25%  1,35%

€ 34.016  10,25%  10,25%  2,47%

€ 34.028  10,25%  10,25%  2,47%

€ 66.422  10,25%  10,25%  1,12%

€ 120.518  10,25%  10,25%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom V kolom VI

Het maximale premiebedrag is € 3.455 € 3.416 
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 10,25/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,65

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 170,17 € 63,33 € 43,33 

per week € 39,27 € 14,62 € 10,00 

per dag € 7,85 € 2,92 € 2,00 

per kwartaal € 510,50 € 190,00 € 130,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (10,25/18,65 – 10,25/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 649,04 per week € 691,62 per week

€ 129,81 per dag € 138,33 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,65 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 287,92 € 181,08 € 161,08 

per week € 66,44 € 41,79 € 37,17 

per dag € 13,29 € 8,36 € 7,43 

per kwartaal € 863,75 € 543,25 € 483,25 
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,65 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 287,92 € 232,25 € 212,25 

per week € 66,44 € 53,60 € 48,98 

per dag € 13,29 € 10,72 € 9,80 

per kwartaal € 863,75 € 696,75 € 636,75 

De maximale inhouding is dan

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 287,92 € 284,67 € 264,67 

per week € 66,44 € 65,69 € 61,08 

per dag € 13,29 € 13,14 € 12,22 

per kwartaal € 863,75 € 854,00 € 794,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  10,25%  0,00%  0,00%

€ 6.135  10,25%  0,00%  0,00%

€ 12.505  10,25%  10,25%  0,00%

€ 14.842  10,25%  10,25%  0,00%

€ 19.923  10,25%  10,25%  1,35%

€ 33.716  10,25%  10,25%  1,35%

€ 34.028  10,25%  10,25%  1,35%

€ 66.422  10,25%  10,25%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 3.455 € 3.416 € 3.176 
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H1 Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn, van AOW-leeftijd en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19922 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 34027 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 66421 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 8,40 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 12,31 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 40,46 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 52,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 52,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 1673 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 3409 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 16515 c4.3 0

m1 0 m2 0,00412 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 38 w21 0

n1 0 n2 0,06366 w12 0

kmax1 0 kmax2 714 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0,00919

rmax1 0 rmax2 714 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 1051

z 111590 d5 548

Lmax 111780 h1.2 0,01108 d6 1248

h2.2 516 d7 745

d10 35949

1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,40/18,65

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/18,65
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 1.728,00 per maand

€ 383,20 per week € 398,77 per week

€ 76,64 per dag € 79,76 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 5.184,00 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken € 1.595,08 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 309,58 € –

per week € 71,44 € –

per dag € 14,29 € –

per kwartaal € 928,75 € –

per vier weken € 285,77 € –

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 139,42 € –

per week € 32,17 € –

per dag € 6,43 € –

per kwartaal € 418,25 € –

per vier weken € 128,69 € –

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.728,00 per maand € 2.839,50 per maand

€ 398,77 per week € 655,27 per week

€ 79,76 per dag € 131,06 per dag

€ 5.184,00 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

€ 1.595,08 per vier weken € 2.621,08 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 309,58 € - 16,83

per week € 71,44 € - 3,88

per dag € 14,29 € - 0,78

per kwartaal € 928,75 € - 50,50

per vier weken € 285,77 € - 15,54

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 139,42 € - 7,67

per week € 32,17 € - 1,77

per dag € 6,43 € - 0,35

per kwartaal € 418,25 € - 23,00

per vier weken € 128,69 € - 7,08

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,40/18,65 - 12,31/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 655,27 per week € 691,62 per week

€ 131,06 per dag € 138,33 per dag

€ 8.518,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

€ 2.621,08 per vier weken € 2.766,47 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 290,67 € 111,33 

per week € 67,08 € 25,69 

per dag € 13,42 € 5,14 

per kwartaal € 872,00 € 334,00 

per vier weken € 268,31 € 102,77 



Belastingdienst | Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2016 – Uitgave april 43

1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom I kolom II

per maand € – € 132,08 

per week € – € 30,48 

per dag € – € 6,10 

per kwartaal € – € 396,25 

per vier weken € – € 121,92 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

€ 2.766,47 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 290,67 € 162,50 

per week € 67,08 € 37,50 

per dag € 13,42 € 7,50 

per kwartaal € 872,00 € 487,50 

per vier weken € 268,31 € 150,00 

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom I kolom II

per maand € – € 132,08 

per week € – € 30,48 

per dag € – € 6,10 

per kwartaal € – € 396,25 

per vier weken € – € 121,92 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.451  8,40%  0,00%  0,00%

€ 9.879  8,40%  0,00%  0,00%

€ 18.296  8,40%  0,00%  0,00%

€ 19.923  12,25%  0,00%  0,00%

€ 20.732  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  12,25%  12,25%  1,11%

€ 34.016  12,25%  12,25%  2,03%

€ 34.028  40,40%  40,40%  2,03%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,92%

€ 120.518  52,00%  52,00%  0,00%
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,40/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/18,65

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.839,50 per maand

€ 383,20 per week € 655,27 per week

€ 76,64 per dag € 131,06 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 139,42 € 51,83 € 35,42 

per week € 32,17 € 11,96 € 8,17 

per dag € 6,43 € 2,39 € 1,63 

per kwartaal € 418,25 € 155,50 € 106,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,40/18,65 - 12,31/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 655,27 per week € 691,62 per week

€ 131,06 per dag € 138,33 per dag

€ 8.518,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 290,67 € 183,92 € 164,00 

per week € 67,08 € 42,44 € 37,85 

per dag € 13,42 € 8,49 € 7,57 

per kwartaal € 872,00 € 551,75 € 492,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 290,67 € 235,08 € 215,17 

per week € 67,08 € 54,25 € 49,65 

per dag € 13,42 € 10,85 € 9,93 

per kwartaal € 872,00 € 705,25 € 645,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.135  8,40%  0,00%  0,00%

€ 12.505  8,40%  8,40%  0,00%

€ 14.842  8,40%  8,40%  0,00%

€ 19.923  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  12,25%  12,25%  1,11%

€ 34.028  40,40%  40,40%  1,11%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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H2  Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn van AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19922

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33715

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 66421

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 8,40

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 12,31

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 40,46

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 52,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 52,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 1673

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 3370

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 16602

m1 0 m2 0,00412 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 38 w21 0

n1 0 n2 0,06366 w12 0

kmax1 0 kmax2 714 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0,00919

rmax1 0 rmax2 714 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 1051

z 111590 d5 548

Lmax 111780 h1.2 0,01108 d6 1248

h2.2 516 d7 745

d10 35949

1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,40/18,65

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

€ 1.532,77 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/18,65
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1660,50 per maand € 1728,00 per maand

€ 383,20 per week € 398,77 per week

€ 76,64 per dag € 79,76 per dag

€ 4981,50 per kwartaal € 5184,00 per kwartaal

€ 1532,77 per vier weken € 1595,08 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 309,58 € –

per week € 71,44 € –

per dag € 14,29 € –

per kwartaal € 928,75 € –

per vier weken € 285,77 € –

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 139,42 € –

per week € 32,17 € –

per dag € 6,43 € –

per kwartaal € 418,25 € –

per vier weken € 128,69 € –

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1728,00 per maand € 2.812,50 per maand

€ 398,77 per week € 649,04 per week

€ 79,76 per dag € 129,81 per dag

€ 5184,00 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

€ 1595,08 per vier weken € 2.596,16 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom V kolom VI

per maand € 309,58 € - 16,83

per week € 71,44 € - 3,88

per dag € 14,29 € - 0,78

per kwartaal € 928,75 € - 50,50

per vier weken € 285,77 € - 15,54

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom V kolom VI

per maand € 139,42 € - 7,67

per week € 32,17 € - 1,77

per dag € 6,43 € - 0,35

per kwartaal € 418,25 € - 23,00

per vier weken € 128,69 € - 7,08

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,40/18,65 - 12,31/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 649,04 per week € 691,62 per week

€ 129,81 per dag € 138,33 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

€ 2.596,16 per vier weken € 2.766,47 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom V kolom VI

per maand € 288,00 € 108,67

per week € 66,46 € 25,08

per dag € 13,29 € 5,02

per kwartaal € 864,00 € 326,00

per vier weken € 265,85 € 100,31

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom V kolom VI

per maand € – € 132,08 

per week € – € 30,48 

per dag € – € 6,10 

per kwartaal € – € 396,25 

per vier weken € – € 121,92 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

€ 2.766,47 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom V kolom VI

per maand € 288,00 € 159,83

per week € 66,46 € 36,88

per dag € 13,29 € 7,38

per kwartaal € 864,00 € 479,50

per vier weken € 265,85 € 147,54

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom V kolom VI

per maand € – € 132,08 

per week € – € 30,48 

per dag € – € 6,10 

per kwartaal € – € 396,25 

per vier weken € – € 121,92 

en vermenigvuldigd het resultaat met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.451  8,40%  0,00%  0,00%

€ 9.879  8,40%  0,00%  0,00%

€ 18.296  8,40%  0,00%  0,00%

€ 19.923  12,25%  0,00%  0,00%

€ 20.732  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  40,40%  40,40%  1,11%

€ 34.016  40,40%  40,40%  2,03%

€ 34.028  40,40%  40,40%  2,03%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,92%

€ 120.518  52,00%  52,00%  0,00%

2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,40/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,40/18,65

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,31/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 139,42 € 51,83 € 35,42 

per week € 32,17 € 11,96 € 8,17 

per dag € 6,43 € 2,39 € 1,63 

per kwartaal € 418,25 € 155,50 € 106,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,40/18,65 - 12,31/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 649,04 per week € 691,62 per week

€ 129,81 per dag € 138,33 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 288,00 € 181,25 € 161,33

per week € 66,46 € 41,83 € 37,23

per dag € 13,29 € 8,37 € 7,45

per kwartaal € 864,00 € 543,75 € 484,00

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 288,00 € 232,42 € 212,50

per week € 66,46 € 53,63 € 49,04

per dag € 13,29 € 10,73 € 9,81

per kwartaal € 864,00 € 697,25 € 637,50

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,40/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,40%  0,00%  0,00%

€ 6.135  8,40%  0,00%  0,00%

€ 12.505  8,40%  8,40%  0,00%

€ 14.842  8,40%  8,40%  0,00%

€ 19.923  12,25%  12,25%  1,11%

€ 33.716  40,40%  40,40%  1,11%

€ 34.028  40,40%  40,40%  1,11%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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I1   Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW, van AOW-leeftijd en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19922 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 34027 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 66421 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 9,00 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 12,91 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 40,46 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 52,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 52,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 1792 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 3612 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 16718 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 1126

z 111590 d5 587

Lmax 111780 h1.2 0,01187 d6 1337

h2.2 553 d7 798

d10 35949

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het 
in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,00/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,00/18,65
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.839,50 per maand

€ 383,20 per week € 655,27 per week

€ 76,64 per dag € 131,06 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,91/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 149,33 € 55,50 € 37,92 

per week € 34,46 € 12,81 € 8,75 

per dag € 6,89 € 2,56 € 1,75 

per kwartaal € 448,00 € 166,50 € 113,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (9,00/18,65 - 12,91/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 655,27 per week € 691,62 per week

€ 131,06 per dag € 138,33 per dag

€ 8.518,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 273,75 € 173,25 € 154,50 

per week € 63,17 € 39,98 € 35,65 

per dag € 12,63 € 8,00 € 7,13 

per kwartaal € 821,25 € 519,75 € 463,50

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 9,00/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 273,75 € 221,42 € 202,67

per week € 63,17 € 51,10 € 46,77 

per dag € 12,63 € 10,22 € 9,35 

per kwartaal € 821,25 € 664,25 € 608,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 9,00/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  9,00%  0,00%  0,00%

€ 6.135  9,00%  0,00%  0,00%

€ 12.505  9,00%  9,00%  0,00%

€ 14.842  9,00%  9,00%  0,00%

€ 19.923  12,85%  12,85%  1,19%

€ 33.716  12,85%  12,85%  1,19%

€ 34.028  40,40%  40,40%  1,19%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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I2   Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW, van AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19922

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33715

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 66421

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 9,00

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 12,91

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 40,46

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 52,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 52,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 1792

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 3572

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 16804

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 1126

z 111590 d5 587

Lmax 111780 h1.2 0,01187 d6 1337

h2.2 553 d7 798

d10 35949

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,00/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het loon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,00/18,65
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,91/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 149,33 € 55,50 € 37,92 

per week € 34,46 € 12,81 € 8,75 

per dag € 6,89 € 2,56 € 1,75 

per kwartaal € 448,00 € 166,50 € 113,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (9,00/18,65 - 12,91/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 649,04 per week € 691,62 per week

€ 129,81 per dag € 138,33 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 271,17 € 170,67 € 151,92 

per week € 62,58 € 39,38 € 35,06 

per dag € 12,52 € 7,88 € 7,01 

per kwartaal € 813,50 € 512,00 € 455,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 9,00/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 271,17 € 218,83 € 200,08 

per week € 62,58 € 50,50 € 46,17 

per dag € 12,52 € 10,10 € 9,23 

per kwartaal € 813,50 € 656,50 € 600,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 9,00/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  9,00%  0,00%  0,00%

€ 6.135  9,00%  0,00%  0,00%

€ 12.505  9,00%  9,00%  0,00%

€ 14.842  9,00%  9,00%  0,00%

€ 19.923  12,85%  12,85%  1,19%

€ 33.716  40,40%  40,40%  1,19%

€ 34.028  40,40%  40,40%  1,19%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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J1   Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de Wlz, van AOW-leeftijd en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19922 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 34027 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 66421 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 18,05 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 21,96 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 40,46 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 52,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 52,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 3595 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 6692 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 19798 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 2257

z 111590 d5 1176

Lmax 111780 h1.2 0,02381 d6 2679

h2.2 1108 d7 1598

d10 35949

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,05/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,05/18,65
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.839,50 per maand

€ 383,20 per week € 655,27 per week

€ 76,64 per dag € 131,06 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 21,96/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 299,58 € 111,50 € 76,33 

per week € 69,13 € 25,73 € 17,62 

per dag € 13,83 € 5,15 € 3,52 

per kwartaal € 898,75 € 334,50 € 229,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (18,05/18,65 - 21,96/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 655,27 per week € 691,62 per week

€ 131,06 per dag € 138,33 per dag

€ 8.518,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 17,08 € 10,83 € 9,67 

per week € 3,94 € 2,50 € 2,23 

per dag € 0,79 € 0,50 € 0,45 

per kwartaal € 51,25 € 32,50 € 29,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,05/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 17,08 € 13,83 € 12,67 

per week € 3,94 € 3,19 € 2,92 

per dag € 0,79 € 0,64 € 0,58 

per kwartaal € 51,25 € 41,50 € 38,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,05/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  18,05%  0,00%  0,00%

€ 6.135  18,05%  0,00%  0,00%

€ 12.505  18,05%  18,05%  0,00%

€ 14.842  18,05%  18,05%  0,00%

€ 19.923  21,90%  21,90%  2,38%

€ 33.716  21,90%  21,90%  2,38%

€ 34.028  40,40%  40,40%  2,38%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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J2   Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de Wlz, van AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19922

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33715

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 66421

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 18,05

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 21,96

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 40,46

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 52,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 52,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 3595

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 6623

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 19855

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 2257

z 111590 d5 1176

Lmax 111780 h1.2 0,02381 d6 2679

h2.2 1108 d7 1598

d10 35949

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,05/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,05/18,65
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 21,96/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 299,58 € 111,50 € 76,33 

per week € 69,13 € 25,73 € 17,62 

per dag € 13,83 € 5,15 € 3,52 

per kwartaal € 898,75 € 334,50 € 229,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (18,05/18,65 - 21,96/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 649,04 per week € 691,62 per week

€ 129,81 per dag € 138,33 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,92 € 10,67 € 9,50 

per week € 3,90 € 2,46 € 2,19

per dag € 0,78 € 0,49 € 0,44 

per kwartaal € 50,75 € 32,00 € 28,50

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,05/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,92 € 13,67 € 12,50

per week € 3,90 € 3,15 € 2,88

per dag € 0,78 € 0,63 € 0,58

per kwartaal € 50,75 € 41,00 € 37,50

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,05/18,65) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  18,05%  0,00%  0,00%

€ 6.135  18,05%  0,00%  0,00%

€ 12.505  18,05%  18,05%  0,00%

€ 14.842  18,05%  18,05%  0,00%

€ 19.923  21,90%  21,90%  2,38%

€ 33.716  40,40%  40,40%  2,38%

€ 34.028  40,40%  40,40%  2,38%

€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%
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K1  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW, van AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19922 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 34027 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 66421 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 0,60 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 0,60 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 0,00 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 0,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 0,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 119 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 203 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 203 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 76

z 111590 d5 40

Lmax 111780 h1.2 0,00079 d6 91

h2.2 37 d7 55

d10 35949
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 0,60/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 0,60/18,65

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.839,50 per maand

€ 383,20 per week € 655,27 per week

€ 76,64 per dag € 131,06 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 0,60/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 9,92 € 3,58 € 2,33 

per week € 2,29 € 0,83 € 0,54 

per dag € 0,46 € 0,17 € 0,11 

per kwartaal € 29,75 € 10,75 € 7,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (0,60/18,65 - 0,60/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 655,27 per week € 691,62 per week

€ 131,06 per dag € 138,33 per dag

€ 8.518,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 0,60/18,65 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 16,92 € 10,58 € 9,33 

per week € 3,90 € 2,44 € 2,15 

per dag € 0,78 € 0,49 € 0,43 

per kwartaal € 50,75 € 31,75 € 28,00 
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 0,60/18,65 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 16,92 € 13,58 € 12,33 

per week € 3,90 € 3,13 € 2,85 

per dag € 0,78 € 0,63 € 0,57 

per kwartaal € 50,75 € 40,75 € 37,00 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 16,92 € 16,67 € 15,42 

per week € 3,90 € 3,85 € 3,56 

per dag € 0,78 € 0,77 € 0,71 

per kwartaal € 50,75 € 50,00 € 46,25 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  0,60%  0,00%  0,00%

€ 6.135  0,60%  0,00%  0,00%

€ 12.505  0,60%  0,60%  0,00%

€ 14.842  0,60%  0,60%  0,00%

€ 19.923  0,60%  0,60%  0,08%

€ 33.716  0,60%  0,60%  0,08%

€ 34.028  0,60%  0,60%  0,08%

€ 66.422  0,60%  0,60%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 203 € 200 € 185 
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K2  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW, van AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19922

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33715

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 66421

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 0,60

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 0,60

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 0,00

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 0,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 0,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 119

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 201

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 201

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 76

z 111590 d5 40

Lmax 111780 h1.2 0,00079 d6 91

h2.2 37 d7 55

d10 35949
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 0,60/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 0,60/18,65

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 0,60/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 9,92 € 3,58 € 2,33 

per week € 2,29 € 0,83 € 0,54 

per dag € 0,46 € 0,17 € 0,11 

per kwartaal € 29,75 € 10,75 € 7,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (0,60/18,65 - 0,60/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 649,04 per week € 691,62 per week

€ 129,81 per dag € 138,33 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 0,60/18,65 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,75 € 10,42 € 9,17 

per week € 3,87 € 2,40 € 2,12 

per dag € 0,77 € 0,48 € 0,42 

per kwartaal € 50,25 € 31,25 € 27,50 
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 0,60/18,65 en tel dit op bij 

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,75 € 13,42 € 12,17 

per week € 3,87 € 3,10 € 2,81 

per dag € 0,77 € 0,62 € 0,56 

per kwartaal € 50,25 € 40,25 € 36,50 

De maximale inhouding is

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,75 € 16,50 € 15,25 

per week € 3,87 € 3,81 € 3,52 

per dag € 0,77 € 0,76 € 0,70 

per kwartaal € 50,25 € 49,50 € 45,75 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  0,60%  0,00%  0,00%

€ 6.135  0,60%  0,00%  0,00%

€ 12.505  0,60%  0,60%  0,00%

€ 14.842  0,60%  0,60%  0,00%

€ 19.923  0,60%  0,60%  0,08%

€ 33.716  0,60%  0,60%  0,08%

€ 34.028  0,60%  0,60%  0,08%

€ 66.422  0,60%  0,60%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 201 € 198 € 183 
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L1  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de Wlz, van AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19922 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 34027 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 66421 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 9,65 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 9,65 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 0,00 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 0,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 0,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 1922 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 3283 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 3283 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 1207

z 111590 d5 629

Lmax 111780 h1.2 0,01273 d6 1433

h2.2 592 d7 855

d10 35949
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/18,65

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.839,50 per maand

€ 383,20 per week € 655,27 per week

€ 76,64 per dag € 131,06 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 9,65/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 160,17 € 59,58 € 40,75 

per week € 36,96 € 13,75 € 9,40 

per dag € 7,39 € 2,75 € 1,88 

per kwartaal € 480,50 € 178,75 € 122,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (9,65/18,65 - 9,65/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 655,27 per week € 691,62 per week

€ 131,06 per dag € 138,33 per dag

€ 8.518,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 9,65/18,65 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 273,58 € 173,00 € 154,17 

per week € 63,13 € 39,92 € 35,58 

per dag € 12,63 € 7,98 € 7,12 

per kwartaal € 820,75 € 519,00 € 462,50 
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 9,65/18,65 en tel dit op bij 

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 273,58 € 221,17 € 202,33 

per week € 63,13 € 51,04 € 46,69 

per dag € 12,63 € 10,21 € 9,34 

per kwartaal € 820,75 € 663,50 € 607,00 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 273,58 € 270,50 € 251,67 

per week € 63,13 € 62,42 € 58,08 

per dag € 12,63 € 12,48 € 11,62 

per kwartaal € 820,75 € 811,50 € 755,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  9,65%  0,00%  0,00%

€ 6.135  9,65%  0,00%  0,00%

€ 12.505  9,65%  9,65%  0,00%

€ 14.842  9,65%  9,65%  0,00%

€ 19.923  9,65%  9,65%  1,27%

€ 33.716  9,65%  9,65%  1,27%

€ 34.028  9,65%  9,65%  1,27%

€ 66.422  9,65%  9,65%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 3.283 € 3.246 € 3.020 
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L2  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de Wlz, van AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19922

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33715

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 66421

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 9,65

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 9,65

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 0,00

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 0,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 0,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 1922

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 3253

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 3253

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0 d1 0

d2 0

t 34015 h1.1 0 d3 0

p 9147 h2.1 0 d4 1207

z 111590 d5 629

Lmax 111780 h1.2 0,01273 d6 1433

h2.2 592 d7 855

d10 35949
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/18,65

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.660,50 per maand

€ 383,20 per week

€ 76,64 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/18,65

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.660,50 per maand € 2.812,50 per maand

€ 383,20 per week € 649,04 per week

€ 76,64 per dag € 129,81 per dag

€ 4.981,50 per kwartaal € 8.437,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 309,58 € 115,25 € 78,92 

per week € 71,44 € 26,60 € 18,21 

per dag € 14,29 € 5,32 € 3,64 

per kwartaal € 928,75 € 345,75 € 236,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 9,65/22,56 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 160,17 € 59,58 € 40,75 

per week € 36,96 € 13,75 € 9,40 

per dag € 7,39 € 2,75 € 1,88 

per kwartaal € 480,50 € 178,75 € 122,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (9,65/18,65 - 9,65/22,56) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.812,50 per maand € 2.997,00 per maand

€ 649,04 per week € 691,62 per week

€ 129,81 per dag € 138,33 per dag

€ 8.437,50 per kwartaal € 8.991,00 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 9,65/18,65 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 271,08 € 170,50 € 151,67 

per week € 62,56 € 39,35 € 35,00 

per dag € 12,51 € 7,87 € 7,00 

per kwartaal € 813,25 € 511,50 € 455,00 
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.997,00 per maand

€ 691,62 per week

€ 138,33 per dag

€ 8.991,00 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 9,65/18,65 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 271,08 € 218,67 € 199,83 

per week € 62,56 € 50,46 € 46,12 

per dag € 12,51 € 10,09 € 9,22 

per kwartaal € 813,25 € 656,00 € 599,50 

De maximale inhouding is

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 271,08 € 268,00 € 249,17 

per week € 62,56 € 61,85 € 57,50 

per dag € 12,51 € 12,37 € 11,50 

per kwartaal € 813,25 € 804,00 € 747,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings korting

standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  9,65%  0,00%  0,00%

€ 6.135  9,65%  0,00%  0,00%

€ 12.505  9,65%  9,65%  0,00%

€ 14.842  9,65%  9,65%  0,00%

€ 19.923  9,65%  9,65%  1,27%

€ 33.716  9,65%  9,65%  1,27%

€ 34.028  9,65%  9,65%  1,27%

€ 66.422  9,65%  9,65%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 3.253 € 3.216 € 2.990 
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