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In het kort 

1) Er zal altijd een verschil van een paar euro's zijn tussen de bedragen op de aangifte  

     loonheffingen en de journaalpost. 

2) Dit komt doordat de fiscus voorschrijft dat in de aangifte de bedragen in het collectieve  

    deel (van alle werknemers samen, dus) naar beneden worden afgerond. 

3) Met andere woorden: de werkgever hoeft minder loonheffingen af te dragen 

4) De aangifte bevat 19 regels. De maximale afwijking = 19 x € 0,99 = € 18,81 per aangifte.  

5) Juist bij een journaalpost over het gehele jaar komen relatief grote verschillen naar voren. 

 

Casus 

Het bedrag 'Te betalen loonheffingen' zoals gemeld op de journaalpost, zal vrijwel altijd lager 

zijn dan het bedrag 'Totaal over deze periode' in de aangifte loonheffingen van dezelfde 

periode. Met andere woorden: de werkgever hoeft minder loonheffingen af te dragen dan de 

journaalpost aangeeft. 

 

Reden: afronding naar beneden in aangifte 

Dat komt doordat de fiscus voorschrijft dat in de aangifte loonheffingen de bedragen in het 

Collectieve deel (van alle werknemers samen, dus) naar beneden worden afgerond. In totaal 

gaat hem in het collectieve deel om de 19 regels van de Ingehouden loonbelasting premies 

volksverzekeringen, Eindheffingen, Afdrachtverminderingen en Sociale verzekering: 
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Afbeelding: Aangifte loonheffingen, Collectieve deel 
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Geen afronding in de journaalpost 

In de journaalpost wordt uiteraard niet naar beneden te afgerond, want dan zouden de 

verloningen niet meer aansluiten met de journaalpost. De cijfers (omkaderd) in de 

journaalpost ziet er voor dezelfde periode dan ook zo uit: 

 

 
Afbeelding: Journaal, Specificatie te betalen loonheffingen 

 

De journaalpost meldt een totaal van € 1.991,81 terwijl de loonaangifte totaal € 1.989,- laat 

zien. Zo bedraagt de regel ‘Ingehouden loonheffing' in de journaalpost  € 1.076,59 (in ons 

voorbeeld). Die wordt in de aangifte naar beneden afgerond op  € 1.076,-.  
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Maximaal 19 x € 0,99 

Alle bedragen van het Collectieve deel aangifte loonheffingen worden naar beneden 

afgerond. Dus zelfs als het gaat om *,99. Bijvoorbeeld € 7,99 wordt € 7. Doordat het om 19 

regels gaat, is de maximale afwijking 19 x € 0,99 = € 18,81.  

 

Per jaar bedraagt het maximale verschil (bij vierwekenaangifte): 13 x € 18,81 = € 244,53.  

Bij maandaangiften is het maximale verschil: 12 x € 18,81 = € 225,72.  

 

Dit zijn de maximale voordelen voor de werkgever, die immers minder hoeft af te dragen dan 

de journaalpost meldt. U begrijpt dat de hoge bedragen puur theoretisch zijn want in de 

praktijk zal het nooit voorkomen dat bij alle aangiften alle collectieve regels eindigen op  

€ *,99.  

Journaalpost gehele jaar? 

Veel Loon-gebruikers zullen aan het eind van het jaar, als alle lonen opgeslagen zijn, een 

journaalpost over het hele jaar draaien. Juist dan komen de verschillen tussen de aangiften 

loonheffingen en de journaalpost sterk naar voren.  

 

Immers, u vergelijkt dan de 12 (of 13) aangiften met één journaalpost over het gehele jaar. 

Dan kunnen er flinke verschillen naar voren komen, namelijk 12 (of 13) 'zo groot' als bij de 

vergelijking journaalpost versus de aangifte over één periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


