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Wacht tot 1 januari! 

Vooropgesteld: wacht met het overnemen of overdragen van een bestaande (salaris)-

administratie als het even kan tot het nieuwe jaar. Dus doe dat pas per 1 januari. Dan start u 

met een schone lei, wat een hoop 'gedoe' met o.a. de fiscus scheelt. 

 

Drie varianten  

U zult niet in alle gevallen kunnen wachten tot het nieuwe jaar. Soms moet er gedurende het 

jaar een administratie worden overgenomen of overgedragen. In dat geval zijn deze drie 

varianten denkbaar: 

 

1) Het bedrijf dat tot nu toe de salarissen draait, werkt niet met Loon. U neemt tijdens het jaar 

de salarisadministratie over, met uw Loon-pakket. 

 

2) U hebt een administratiekantoor, en een klant van u wil gedurende het jaar zélf de 

verloningen gaan doen. De klant en u werken met Loon. 

 

3) Een bedrijf dat nu nog zelf verloont, wil de verloningen bij uw administratiekantoor 

onderbrengen gedurende het jaar. Dat bedrijf en u werken beiden met Loon. 

 
Overnemen salarisadministratie. Huidige verloner werkt niet met Loon 
Als u een salarisadministratie gaat overnemen (uit een ander pakket dan Loon), dan is het 

natuurlijk het allermakkelijkste om pas per 1 januari van het komende jaar over te stappen. 

Maar dat kan helaas niet altijd.  

 

De beste keuze is dan om in Loon alle salarissen (tot nu toe in dit jaar) alsnog handmatig in 

te voeren. Dan blijft Loon correct cumulatief rekenen, en dan kunt u de jaaropgaven 

(werknemer en eventueel pensioenverzekeraar) voor dit jaar gewoon vanuit het Loon-pakket 

doen.  
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U moet niet de reeds gedane aangiften loonheffingen van dit jaar opnieuw insturen. Want dat 

heeft de 'vorige verloner' al gedaan. Doet u daarom het volgende in Loon:  

- Klik op de 'blauwe' werkgeversnaam bovenin het hoofdscherm van Loon. 

- Ga naar tabblad 4 'Loonheffingen'. 

- 'Eerste aangifte in periode' op de periode zetten waarin u voor het eerst met Loon de 

aangifte gaat verzorgen. Stel, augustus. Dan vult u '8' in (bij maandaangiften):  

 

 
Afbeelding: 'Loonheffingen', 'Eerste aangifte in periode'  

 

Let op: Corrigeer hierna géén eerdere lonen meer (in ons voorbeeld periode 1 t/m 7). Want 

het Loon-pakket zal die correcties bij de aangifte loonheffingen dan 'overslaan'. 

 

Alternatief 

Met de komst van de aangiften loonheffingen kunt u vanuit een ander salarispakket 

gegevens importeren in het Loon-pakket. Dat scheelt u aanzienlijk in het typewerk. De klant 

moet dan natuurlijk wel een (recente) aangifte loonheffingen aan u ter beschikking kunnen 

stellen. 

 

1) Ga naar 'Administratie'. 

2) 'Importeer'. 

3) Kies voor 'Importeer vanuit aangifte loonheffingen van ander salarispakket...' 
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Afbeelding: 'Administratie', 'Importeer', '(...) aangifte loonheffingen van ander salarispakket...' 

 

4) Volg de stappen in de import-wizard. 

5) Let op: Op deze wijze importeert u niet de lonen, en ook niet de loonaangiften! U 

importeert alleen de vaste werknemersgegevens, en die moet u checken en / of aanvullen na 

de import. 

 

Meer informatie: https://www.loon.nl/Handleiding/ImportLoonaangifte.pdf 

 

U hebt een administratiekantoor. Klant wil zelf gaan verlonen, met Loon 

Hebt u een klant die zelf wil gaan verlonen, en ook met Loon? U kunt dan een back-up 

maken van Loon waarbij alleen de gegevens van die betreffende klant zichtbaar zijn. Want u 

wilt uiteraard niet dat de gegevens van ál uw klanten zichtbaar worden voor 'de overstapper'.  

 

Stappenplan voor uw administratiekantoor 

Maakt u - voor alle zekerheid - van uw eigen Loon-pakket eerst een complete back-up. Dat 

doet u via 'Loon vandaag', 'Maak backup'. 

 

U kunt nu een back-up laten maken van één werkgever via 'Administratie' (linksbovenin), 

'Repareren/Comprimeren/Backup'.  

 

Let op: daar moet u het bedrijf in kwestie (het bedrijf van de klant) aanvinken, én [Centrale 

database] Loon202* (de bovenste). U kiest nu voor de knop 'Systeembackup':  

 

Afbeelding: 'Administratie', 'Repareren/Comprimeren/Backup' 

https://www.loon.nl/Handleiding/ImportLoonaangifte.pdf
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Hierna negeert u deze waarschuwing met 'OK':  

 

Afbeelding: 'Administratie', 'Repareren/Comprimeren/Backup', Melding negeren 

 

Daarna ziet u deze melding, waarop u 'OK' geeft:  

 

 
Afbeelding: 'Administratie', 'Repareren/Comprimeren/Backup', 'Systeembackup'. OK 

 

U schrijft de back-up weg, waarbij u zelf de bestandsnaam invult. Zo ontstaat een .sbk-

bestand, dat u vervolgens aan de klant kunt e-mailen. Onthoud in welke map u de back-up 

wegschrijft (opslaat):  

 

 
Afbeelding: 'Administratie', 'Repareren/Comprimeren/Backup', Systeembackup opslaan 
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Stappenplan voor de klant 

Uw klant kan nu het back-up-bestand van u (het administratiekantoor) opslaan op de eigen 

pc. De klant moet onthouden waar hij dat doet, en de back-up importeren in Loon via:  

- 'Administratie' 

- 'Back-up' 

- 'Herstel back-up' 

- 'Kies ander bestand' (rechtsboven): 

 

Afbeelding: 'Herstel back-up', 'Kies ander bestand' 

 

- Selecteer nu het sbk-bestand van het administratiekantoor. Zet bestandstypen daarbij op 

'Toon alle bestanden', mocht het sbk-bestand niet worden getoond. 

- 'Openen' 

- Let op: Kies de derde optie: 'Importeer 1 of meer nieuwe werkgevers vanuit deze backup'. 

- Laat 'Herstel ook EBV-postbus' aangevinkt staan:  

 

 
Afbeelding: 'Herstel back-up', 'Importeer' 

 

- 'OK' 

- Laat de betreffende werkgever aangevinkt staan. 

- 'Importeer' 

- 'OK'. Volg de logica. 

 

De Loon-data van uw klant zijn nu toegevoegd in zijn eigen Loon-pakket. Dus de werkgever, 

de werknemers, de verloningen, de aangiften, et cetera. 
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Bedrijf wil verloningen door u laten doen tijdens jaar. Beiden Loon 

Deze situatie ontstaat wanneer u een administratiekantoor hebt en uw (nieuwe) klant 

gedurende het jaar niet meer zelf wil verlonen. Hij draagt de salarisadministratie aan u over. 

De klant en u werken beiden met Loon.  

 

Deze situatie kan ook voorkomen als het ene administratiekantoor een salarisadministratie 

(met Loon) overneemt van het andere administratiekantoor (dat eveneens met Loon werkt).  

 

Stappenplan voor uw klant 

Laat uw klant - voor alle zekerheid - van zijn eigen Loon-pakket eerst een complete back-up 

maken. Dat doet hij via 'Loon vandaag', 'Maak backup'. 

 

De klant kan nu een back-up laten maken van één werkgever via 'Administratie' 

(linksbovenin), 'Repareren/Comprimeren/Backup'.  

 

Let op: daar moet hij het bedrijf in kwestie (normaliter het bedrijf van de klant zelf) aanvinken, 

én '[Centrale database] Loon202*' (de bovenste). Hij kiest nu voor de knop 'Systeembackup':  

 

Afbeelding: 'Administratie', 'Repareren/Comprimeren/Backup', 'Systeembackup' 

 

Hierna negeert de klant deze waarschuwing met 'OK':  

 

Afbeelding: 'Administratie', 'Repareren/Comprimeren/Backup', Melding negeren 
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Daarna ziet hij deze melding, waarop hij 'OK' geeft:  

 

 
Afbeelding: 'Administratie', 'Repareren/Comprimeren/Backup', Systeembackup, OK 

 

De klant schrijft de back-up weg ('Opslaan'), waarbij hij zelf de bestandsnaam invult. Zo 

ontstaat een .sbk-bestand, dat de klant vervolgens aan u (het administratiekantoor) kan e-

mailen. De klant moet onthouden in welke map de back-up wordt weggeschreven:  

 

Afbeelding: 'Administratie', 'Repareren/Comprimeren/Backup', Systeembackup opslaan 

 

Stappenplan voor uzelf (het administratiekantoor) 

Ook u maakt vooraleerst een complete back-up van uw eigen Loon-data via 'Loon vandaag', 

'Maak backup'. Dan hebt u een back-up mocht er onverhoopt iets fout gaan. 

 

U kunt vervolgens het back-up-bestand van de klant opslaan op uw pc (onthoud waar u dat 

doet) en het bestand importeren in Loon. Dat doet u als volgt: 

- 'Administratie' 

- 'Back-up' 
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- 'Herstel back-up' 

- 'Kies ander bestand' (rechtsboven) 

- U belandt nu in dit scherm:  

 

Afbeelding: 'Herstel back-up', 'Kies ander bestand', Openen 

 

- Selecteer nu het sbk-bestand van de klant. Zet bestandstypen daarbij op 'Toon alle 

bestanden', mocht het sbk-bestand niet worden getoond. 

- 'Openen' 

- Let op: Kies nu de derde optie: 'Importeer 1 of meer nieuwe werkgevers vanuit deze 

backup'. 

- Laat 'Herstel ook EBV-postbus' aangevinkt staan:  

 

 
Afbeelding: 'Herstel back-up', 'Importeer' 

 

- 'OK' 

- Laat de betreffende werkgever aangevinkt staan. 

- 'Importeer' 

- 'OK'. Volg de logica. 
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De Loon-data van uw klant zijn nu toegevoegd in uw eigen Loon-pakket. Dus de werkgever, 

de werknemers, de verloningen, de aangiften, et cetera. 

 

 

 

 

 


