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In het kort 

• Voor uw eigen administratie van de loondata 2019 draait u eerst een aantal overzichten 

• Start vanuit LoonVandaag de taak 'Jaarwerk'  

• U belandt in de 'Serie-overzichten'. De optie 'Jaarwerk' is al aangestipt. 

• Draai de overzichten, print ze en / of sla ze op. Advies: uploaden naar mijn.loondossier.nl 

• De jaaropgave voor de werknemer bestaat nog wel 

• Draai de jaaropgaven en deel ze uit aan de werknemers. Advies: (tevens) uploaden naar 

mijn.loondossier.nl 

• U hoeft vanuit Loon voor geen enkele sector meer de jaaropgave te doen.  

• Ook voor de fiscus en het UWV is een jaaropgave al sinds 2006 niet meer nodig.  

 

 

Jaaroverzichten voor uzelf, of uw cliënt 

Als u de laatste aangiften over 2019 hebt gedaan, is het voor de boekhouder verstandig om - 

per werkgever - de volgende jaaroverzichten uit te printen, of op te slaan als digitaal bestand:  

 

• Auto van de zaak 

• Eindheffingslijst 

• Jaaropgave t.b.v. de werknemer (als u die niet al gedraaid hebt) 

• Journaal 1 

• Loonstaten per werknemer 

• Overzicht aangiften loonheffingen 

• Verzamelloonstaat 

• Werkkostenregeling 

 

Deze overzichten draait u in één keer uit via: 

1) LoonVandaag. Start de taak 'Jaarwerk'. 

2) U belandt direct in de 'Serie-overzichten'.   

3) Loon heeft de benodigde overzichten startklaar gezet, met als Type 'Jaar'.  

4) Draai de overzichten, print ze en / of sla ze op 
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Het scherm 'Serie-overzichten', 'Jaarwerk' ziet er zo uit: 

 

 
Afbeelding: Serie-overzichten, jaarwerk 

 

• Hiermee hebt u een compleet overzicht van alle belangrijke loondata voor het jaar 2019. Bij 

 vragen of verloren data kunt altijd terugvallen op deze dossiers. 

 

• Ook deze overzichten kunt u uiteraard (tevens) op mijn.loondossier.nl plaatsen. Geef dat  

 linksonder aan bij het scherm 'Resultaten serie-overzichten':  

 

Afbeelding: Serie-overzichten, jaarwerk, Resultaten 
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Afbeelding: Serie-overzichten, jaarwerk, klaar voor Mijn LoonDossier 

 

Volg daarna de gebruikelijke weg: Werkgever, Verzend gegevens naar mijn loondossier.nl. U 

ziet dan dit scherm: 

 

Afbeelding: Werkgever, Verzend gegevens naar mijn loondossier.nl 

 

Als u met de rechtermuisknop op het bestand 'Jaarwerk 2019' klikt, dan kan Loon u de 

inhoud 'Tonen'.  

 

Met de optie 'Verzend naar mijn.loondossier.nl' worden de bestanden daadwerkelijk op het 

web geplaatst.  

 

Werkt u nog niet met mijn.loondossier.nl? Hier een simpele uitleg:  

https://www.loon.nl/Handleiding/Mijnloondossier_algemeen.pdf 

  

https://www.loon.nl/Handleiding/Mijnloondossier_algemeen.pdf
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Jaaropgave t.b.v. de werknemer 

De jaaropgave voor de werknemer bestaat in 2019 uiteraard nog wel.  

 

• Ga naar 'Overzichten' 

• 'Jaaropgaven' 

• 't.b.v. de werknemer'  

• Volg de verdere logica.  

 

Op de jaaropgave zult u vanzelfsprekend de verplichte gegevens zien staan, en - indien 

gewenst - extra informatie: 

 

 
Afbeelding: Jaaropgave voor de werknemer 

 

• Net als alle overzichten kunt u de jaaropgaven ook op mijn.loondossier.nl plaatsen. Vink  

 dan die optie in dit scherm aan. Wij adviseren u dit te doen. De jaaropgaven staan  

 dan - na uploaden - voor de werknemers klaar op het web. 

 

• U kunt de jaaropgave ook e-mailen. Vink dan de laatste optie in het scherm aan.  
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De jaaropgave ziet er zo uit (bovenste deel): 

 

 Afbeelding: Jaaropgave voor de werknemer (PDF) 

 

• De jaaropgaaf heeft reeds sinds 2013 twee nieuwe verplichte gegevens: de werkgevers-   

  heffing Zorgverzekeringswet (ZVW) en het totaal van de premies werknemersverzekeringen  

  aandeel werkGever. Dit moet de werknemer inzicht geven in de bedragen die uw  

  onderneming voor hem of haar betaalt.  
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Versturen jaaropgaven werknemer naar mijn.loondossier.nl 

Als u wilt, kunt u de jaaropgaven nu klaarzetten voor uw werknemers op hun eigen, 

beveiligde deel van mijn.loondossier.nl.  

 

Volg wederom de gebruikelijke weg: Werkgever, Verzend gegevens naar mijn loondossier.nl. 

U ziet dan, in ons voorbeeld, dit scherm: 

 

Afbeelding: Werkgever, Verzend gegevens naar mijn loondossier.nl 

 

Als u met de rechtermuisknop op het bestand 'Jaaropgave 2019' klikt, dan kan Loon u de 

inhoud 'Tonen'.  

 

Met de optie 'Verzend naar mijn.loondossier.nl' worden de bestanden daadwerkelijk op het 

web geplaatst.  

 

Uw werknemers kunnen nu - als ze een internetverbinding hebben - altijd en overal bij hun 

jaaropgaven. Ook via de LoonDossier-app (iPhone en Windows-phone).  

 

 

Werkt u met de nieuwste versie van Loon? 

En dan een laatste, maar belangrijke opmerking: er bestaat altijd een kans dat er op het 

laatste moment kleine wijzigingen zijn rond de jaaropgaven. Controleer daarom voordat u de 

jaaropgaven gaat doen voor alle zekerheid of u met de allernieuwste versie van 2019 werkt. 

 

• Kies vanuit het hoofdscherm voor 'Help', en dan voor 'Controleer of er een update is'. 

 

• Uiteraard meldt het Loon-pakket ook bij het opstarten reeds wanneer u met een oude  

 update werkt.  

 

 


