Snel aan de slag met Loon 2022 (op proef)
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1: Check. Aanmelding Mijn Loon en Loon Online al geregeld?
Eerst een check. U bent Loon Op Proef-gebruiker en u wilt werken met Loon (Online). De
mini-factuur van € 0,25 is door u betaald. Daarna hebt u zich ook reeds geregistreerd voor
Loon . Zo niet, ga dan alsnog naar deze website: https://mijn.loon.nl/
Hier kunt u eventueel alsnog bekijken (video) hoe u zich aanmeldt voor Loon:
https://vimeo.com/539161187
Als u e.e.a. allemaal hebt geregeld, dan kunt u nu echt aan de slag met Loon. In deze
handleiding nemen we u - als beginnend gebruiker - mee door de diverse Loon-schermen en
-opties.

2: Houdt u deze zaken alvast bij de hand
Voordat u start met de invoer van de werkgever- en werknemersgegevens, is het belangrijk
om de volgende zaken klaar te hebben liggen:
- loonheffingennummer van de werkgever
- beschikking fiscus premies Werkhervattingskas 2022: WGA en ZW
- als u (deels) eigenrisicodrager bent voor de premies Werkhervattingskas 2022: de premies
van uw verzekeringsmaatschappij, en
- BSN van de werknemers.
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3: Werkgeverswizard
Nadat uw administratie voor Loon is aangemaakt, kunt u de vaste werkgeversgegevens in
gaan voeren. U wordt daarbij geholpen door een wizard, en belandt vanzelf in de juiste
wizard. Gebeurt dat niet, dan klikt u vanuit het hoofdscherm van Loon - 'Loon Vandaag' - op
'Werkgevers'. En vervolgens klikt u op 'Voeg toe'.
De schermen spreken voor zich. Raadpleeg bij vragen de helpteksten (F1), of lees deze
nadere uitleg: https://www.loon.nl/loon/3-1.html
Kiest u in het laatste scherm van de werkgeverswizard ('Klaar!') voor de reeds aangestipte
optie: 'werknemers invoeren voor deze werkgever'.

4: Werknemerswizard
Dit is de meest uitgebreide wizard, omdat er bij de werknemer nu eenmaal veel data moet
worden ingevuld. Ook nu geldt: de schermen spreken voor zich. Raadpleeg bij vragen de
helpteksten (F1), of raadpleeg deze uitleg: https://www.loon.nl/loon/4-1.html
U kunt al uw werknemers stuk voor stuk invoeren via de werknemers-wizard. Geef pas na
het invoeren van de laatste werknemer 'stoppen met het invoeren van werknemers'.

5: Loon Aangifte Service (LAS)
Loon vraagt u nu of u zich wilt aanmelden voor de Loon Aangifte Service (LAS):

NB Met Loon Op Proef kunt u nog geen aangiften loonheffingen insturen! Maar u hebt LAS
'straks' (als u betalend abonnee wilt worden) wél nodig om de aangiften loonheffingen te
kunnen versturen.
Doorloop daarom nu alvast de eenvoudige LAS-wizard. Loon wil daarbij slechts twee dingen
van u weten: uw Loon Salarissoftware-klantnummer en uw wachtwoord van Mijn Loon:
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Meer over LAS vindt u op deze pagina: https://www.loon.nl/salarissoftware/loon#
De basis voor uw loonadministratie is nu gelegd. U belandt in het hoofdscherm van het
pakket: Loon Vandaag.

6: Loon Vandaag
In 'Loon Vandaag' ziet u alle belangrijke functies van het Loon-pakket staan. Compact en
overzichtelijk gerangschikt. Loon vandaag is dan ook als het ware de 'cockpit' waarvandaan
u direct op die belangrijkste functies kunt klikken.
Dé grote kracht van 'Loon Vandaag' is verder dat u de taken ziet die u moet uitvoeren. En
belangrijke signaleringen ('kattenbelletjes'):
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7: Aanpassen onbekende premie(s)
Een taak die u sowieso moet uitvoeren, is het checken en eventueel ook aanpassen van de
premies Werkhervattingskas: WGA en ZW-flex. Die kunnen namelijk per werkgever
verschillen. U vindt uw percentages op de beschikking van de Belastingdienst, die u eind
2021 of begin 2022 ontving. Het is essentieel dat u deze premies checkt voordat u gaat
verlonen.
U komt direct bij de vaste werkgeversgegevens door simpelweg te klikken op de 'blauwe'
naam van de werkgever (in ons voorbeeld 'Active BV'). Klik nu op tabblad 2 'Premies'. Klik
vervolgens op 'Wijzig premies'.
Loon geeft u dan - terecht - een melding over premie(s) die nog op de standaardwaarde
staan. Na 'OK' belandt u in dit scherm:

Percentages Loon zelfde als op uw beschikking? Via 'Werkgever', tab 2, 'Wijzig premies'
Komt het premiepercentage in Loon bij ‘Ziektewet flex werkgever’ overeen met het percentage
voor de premie ‘ZW-lasten’, dat u op uw fiscale beschikking 2022 ziet staan? Zo ja, dan bent u
hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Dan hoeft u alleen de getoonde premie ZW-flex
werkgever even te bevestigen, en daarna de premie WGA en de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), te checken. Loon regelt daarna de rest.
Het bevestigen van uw premie Ziektewet flex werkgever’ doet u als volgt:
1) Markeer de premie Ziektewet flex werkgever.
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord.
3) Laat de waarde ongewijzigd.
4) Check voor alle zekerheid of het totaal van de premie WGA (werknemersdeel plus het
werkgeversdeel) ook overeenkomen met uw beschikking.
5) Check ook of de premie 'Arbeidsongeschikheidsfonds' op 5,49% staat.
6) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm.
7) Sluit af met 'Bewaar'.
8) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
9) Loon kent nu ook uw premie voor de WGA. En tevens voor de premie
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
10) De helft van de premie WGA wordt verhaald op de werknemers. Loon regelt dat
automatisch voor u.
Percentages Loon niet zelfde als op uw beschikking?
Komt het premiepercentage in Loon bij ‘Ziektewet flex werkgever’ niet overeen met het
percentage voor de premie ‘ZW-lasten’, dat u op uw fiscale beschikking 2022 ziet staan?
Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premies ZW-flex en
WGA aanpassen in Loon.
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Het aanpassen van de premies ZW-flex en WGA doet u als volgt:
1) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever'
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
3) Voer uw percentage Ziektewet flex werkgever in. Dat wil zeggen: het gehele premiepercentage ‘ZW-lasten’ dat u op uw beschikking ziet staan.
4) Markeer de premie ‘WGA werknemer’
5) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking
ziet staan.
6) Markeer de premie ‘WGA werkgever’ en voer daar de ‘resterende helft’ in.
7) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
Nog meer 'onbekende' premiepercentages werkgever?
In een beperkt aantal risicogroepen (o.a. Bouw, Metaal en Techniek) dient u nog meer
percentages aan te passen. Ook die premies zullen zijn gemarkeerd met een 'rode bol'. Het
is belangrijk dat u ook die premies aanpast, want ze hebben invloed op de berekeningen.
Eigenrisicodrager WGA?
Bent u in 2022 buiten het 'publieke bestel' (UWV) verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij voor de WGA en / of ZW-flex? Dus een zogeheten eigenrisicodrager? Of bent
u in 2022 voor 100% eigenrisicodrager, dus helemaal niet verzekerd?
Lees dan in de uitleg 'Eigenrisicodrager' hoe u dat regelt in het Loon-pakket:
https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2022.pdf

8: Gegevens voor verlonen en de (serie)verloning
Nu ook de premies allemaal in orde zijn, kunt u de eerste verloning gaan draaien. Loon
Vandaag helpt u daarbij door de verloning als taak weer te geven. Markeer de taak 'Periode
*** verlonen', en klik op 'Start taak'. U belandt nu vanzelf in het scherm voor verloningen:

U ziet direct alle vaste en eenmalige salarisgegevens van een werknemer. Want de reguliere
bruto-verloning, eventuele toeslagen / inhoudingen, en de incidentele beloningen (bijzondere
beloningen) zijn in dit ene scherm ondergebracht ('Looncomponenten'). Loon zorgt vanzelf
voor de juiste afhandeling: reguliere tabellen voor het ‘normale’ loon, en de tabel bijzondere
beloning voor o.a. overwerk en vakantiegeld.
Markeer een werknemer ('blauw') en u kunt de eventueel nog ontbrekende verloningsdata
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ingeven of aanpassen, zoals de gewerkte uren en dagen voor oproepkrachten. De gegevens
die u aan kunt passen staan in witte velden, de data die u niet kunt aanpassen in het grijs.
Met het plusje
aan de rechterkant van het scherm opent u een lijst met alle mogelijke
'Looncomponenten': eenmalige toeslagen / inhoudingen, en incidentele beloningen (zie
hoofdstuk 9) voor de geselecteerde werknemer.
Meer lezen over de gegevens voor verlonen?
https://www.loon.nl/Handleiding/Gegevens_voor_verloningen.pdf
Resultaten Serieverloning
Na 'Verloon' belandt u in het scherm waarin u de resultaten van de serieverloning kunt
oproepen:

Uw ‘cockpit’ zit links bovenin. Daar kunt u per werknemer de loonstrook oproepen,
eenvoudigweg door de werknemer te markeren. Zo kunt u de stroken één voor één
doorlopen en checken. Deugt er een verloning niet, dan vinkt u die uit en slaat de rest op met
‘OK’.
Meer over serieverlonen vindt u hier:
https://www.loon.nl/Handleiding/Resultaten_van_verlonen.pdf

9: Incidentele beloningen (vakantiegeld, overwerk, opslag)

Via ‘Gegevens voor verlonen’ en dan het plusje
aan de rechterkant van het scherm
opent u een lijst met alle mogelijke 'Looncomponenten': eenmalige toeslagen, inhoudingen
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en incidentele beloningen (bijzondere beloningen) voor de geselecteerde werknemer.
Loon weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet worden verloond.
Onder de keuze ‘Incidentele beloning’ vindt u de bijzondere beloningen, zoals een eenmalige
bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere
tabellen.
Wat is een incidentele beloning?
Een incidentele beloning (bijzondere beloning) is een eenmalige verloning. Bijvoorbeeld
overwerk, vakantiegeld, of een eenmalige bonus. Incidentele beloningen worden door de
fiscus anders belast dan het normale loon en moeten daarom apart worden berekend.
Vervolgschermen
Kies de gewenste incidentele beloning uit de lijst en klik op 'OK'. Het vervolgscherm hangt af
van de gekozen beloning. De vervolgstappen spreken steeds voor zich.
Wilt u meer weten over de vakantiegeldbetaling?
https://www.loon.nl/Handleiding/Vakantiegeld.pdf
Meer info over de overwerkverloning vindt u hier: https://www.loon.nl/loon/8-1.html
En hier leest u meer over opslagen (onregelmatigheidstoeslagen):
https://www.loon.nl/Handleiding/Opslagen_onregelmatigheidstoeslagen_nieuw.pdf

10: Loonstroken afdrukken of e-mailen
Via 'Loon Vandaag', 'Loonstroken' kunt u de loonstroken voor uw werknemers printen en
e-mailen. U ziet dan het volgende scherm:

Blanco loonstroken
U kunt u de loonstroken van de geselecteerde werknemers afdrukken op blanco loonstroken.
U kunt de stroken ook naar de werknemer e-mailen als pdf. NB De voorbedrukte loonstroken
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(hard copy) van Loon Salarissoftware worden niet meer gemaakt in dit digitale tijdperk.
Voorbedrukte loonstroken (pdf) e-mailen
Loonstroken worden vaak als pdf via de e-mail verstuurd. Vink daartoe 'Email loonstroken
naar werknemers' aan. Na 'OK' komt u dan in een korte wizard terecht. De pdf-strook
(bovenste deel) ziet er zo uit:

E-mailen vanuit Loon lukt niet?
U wilt de loonstroken versturen naar werknemers en dat natuurlijk zo makkelijk en veilig
mogelijk. Hiervoor hebben we Mijn LoonDossier: https://mijn.loondossier.nl/
Met Mijn LoonDossier kunt u veilig en snel werken. Meer info vindt u hier:
https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier/
Het gebruik van mail is minder veilig en privacygevoelige informatie kan makkelijker in
verkeerde handen vallen.
Wilt u binnen Loon toch gebruik maken van mail, dan hebben we een formulier gemaakt
waarin u uw mailbox-gegevens kunt invullen om zo de loonstroken te versturen.
NB De verantwoordelijkheid voor de werking hiervan ligt bij u en de provider van de mailbox.
We kunnen wel assisteren in het werkend krijgen hiervan. In dit document vindt u in ieder
geval wat tips en trucs om dit (weer) werkend te krijgen.
De instellingen voor Loon mail vindt u onder Extra, Persoonlijke instellingen en dan de tab
LoonMail.
Hier leest u hoe u bij LoonMail de diverse velden correct invult:
https://www.loon.nl/Handleiding/Email_uitleg_en_troubleshooting.pdf
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11: Journaalposten en andere overzichten
Via 'Loon Vandaag', 'Overzichten' kunt u nog veel meer overzichten aanmaken, bekijken en
afdrukken. U kunt via 'Selecteer werknemers' (linksboven) overzichten maken per
werknemer, per afdeling of per groep:

Zoals u ziet, zijn de overzichten in vijf groepen verdeeld:
• Boekhouding/Betaallijst • Loonoverzichten
• Werknemerslijst
• Formulieren
• Eigen werknemerslijsten
Binnen die vijf groepen hebt u weer verdere keuzemogelijkheden. Bij 'Boekhouding'
bijvoorbeeld 'Journaals', dat er zo uitziet:

Zo werkt het met alle overzichten. Heel eenvoudig, dus. Wilt u er meer over lezen:
https://www.loon.nl/loon/10-2.html
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12: Instellingen en voorkeuren
Via 'Opties' (linksonderin) kunt u op drie niveaus instellingen en voorkeuren aangeven:

1) Per gehele administratie. Dus voor alle verloning van bijvoorbeeld het administratiekantoor, inclusief de verloning van uw cliënten. Dat is het hoogste niveau. Bij de administratieinstellingen kunt u onder meer uw eigen logo op de pdf-loonstrook tonen.
2) Per werkgever. Dus alleen voor cliënt 'Jansen' van uw administratiekantoor, en juist niet
voor cliënt 'De Vries'. Dit is het middelste niveau, want 'slechts' per werkgever. U kunt hier
bijvoorbeeld aangeven wat u precies op de loonstrook afgedrukt wilt hebben.
3) Op het 'laagste' niveau vindt u de instellingen die gelden per gebruiker van Loon: de
persoonlijke voorkeuren. Er kunnen immers meerdere gebruikers met Loon werken, die
waarschijnlijk ieder hun eigen voorkeur hebben. Bij de persoonlijke voorkeuren stelt u o.a. in
welke taken u in Loon Vandaag wilt zien.
Meer info over instellingen en voorkeuren vanaf: https://www.loon.nl/loon/13-3.html

13: Back-ups
Loon sluit automatisch af met een back-up. Dat wil zeggen dat Loon dan een kopie maakt
van uw administratie-data. Een back-up kan heel handig zijn als er iets helemaal misgaat
met uw loongegevens. Met de back-up kunt u dan de versie terugzetten van vóórdat die fout
ontstond.
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14: Stroken, overzichten en back-ups op het web: mijn.loondossier.nl
• Administratiekantoren, werkgevers en werknemers kunnen gebruikmaken van de website
mijn.loondossier.nl
• U kunt alle overzichten, zoals de loonstroken, jaaropgaven, journaals e.d. vanuit Loon op
mijn.loondossier.nl plaatsen
• En u kunt ook back-ups van Loon naar mijn.loondossier.nl wegschrijven
• Verder kunnen u en uw werknemers zélf bestanden naar mijn.loondossier.nl uploaden, dus
buiten Loon om.
Meer info: https://www.loon.nl/Handleiding/Mijnloondossier_algemeen.pdf

15: Nog vragen?
F1: Helpteksten
U kunt in alle Loon-schermen op de F1-toets van uw toetsenbord drukken om uitgebreide
hulp op het scherm te krijgen. U ziet dan bovenaan in de helptekst een algemene help over
het gehele tabblad staan. Onderin vindt u de helptekst die slaat op het veld waarin de
muiscursor zich bevindt.
FAQ's en handleidingen
De 'Vaak gestelde vragen' (FAQ's) leest u op: https://mijn.loon.nl/faq.aspx
Op https://mijn.loon.nl/handleiding.aspx vindt u bovendien diverse uitlegdocumenten over
vragen die wat meer uitleg nodig hebben, zoals de auto van de zaak, reserveringen 13e
maand en dergelijke.
Contact
E-mail
Internet

: https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx
: https://mijn.loon.nl

Post

: Loon Salarissoftware B.V., Zuideinde 17B, 1121 CJ Landsmeer

Telefoon : Loon Salarissoftware B.V. is telefonisch niet meer bereikbaar. De redenen voor
die keuze lichten we graag toe:
https://www.loon.nl/loon/0900_nummer_Loon_gestopt/Redenen_stopzetting.html
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