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Waarom verrekeningspercentages loonheffingskorting? 

Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, en de tabellen 

voor bijzondere beloningen daar geen rekening mee hielden, is sinds 2015 de kolom 

'verrekeningspercentage loonheffingskorting' toegevoegd voor werknemers voor wie u de 

loonheffingskorting toepast. De verrekende loonheffingskorting sluit daarmee beter aan bij de 

inkomstenbelasting die uw werknemer over zijn loon moet betalen.  

 

Met het verrekeningspercentage past Loon de opbouw en afbouw van de arbeidskorting en 

de afbouw van de algemene heffingskorting toe op bijzondere beloningen. Met het positieve 

percentage corrigeert Loon het teveel aan loonheffingskorting. Met het negatieve 

percentage, dat sinds 2016 is toegevoegd, corrigeert Loon het tekort. 

 

Dat negatieve verrekeningspercentage loonheffingskorting (2023) kan oplopen tot 29,86%. 

Het negatieve verrekeningspercentage geldt tot maandlonen (fiscaal) van zo'n € 1.790.  

 

Daarboven worden positieve verrekeningspercentages toegepast voor de bijzondere 

beloningen 2023. Hierdoor kunnen er in sommige gevallen grote verschillen ontstaan tussen 

fiscale lonen die toch dicht bij elkaar liggen. 

 

Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag het 

verrekeningspercentage worden opgeteld bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. 

Loon doet dat ook op die manier. 
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Voorbeelden verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2023 

Fiscaal maandloon van € 1.612. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 19.344. Het standaardtarief 

is daarbij 36,93%. Echter het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 29,86, 

zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 7,07 bedraagt. 

 

Bij fiscale jaarlonen (2023) boven de € 22.661  is het verrekeningspercentage 

loonheffingskorting positief. Voorbeeld: Fiscaal maandloon van € 1.890. Maal 12 = fiscaal 

jaarloon van € 22.680. Het standaardtarief is daarbij 36,93%. Echter, het 

verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt +/+ 3,01 zodat het werkelijke 

percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 39,94 bedraagt. 

 

Overzicht verrekeningspercentages en grensbedragen 2023 

Dit zijn de verrekeningspercentages loonheffingskorting en grensbedragen voor het jaar 

2023, voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd:  

 

 
 

Percentages getoond bij: Werknemer, tabblad Loon, Vorig fiscaal jaarloon 

In Loon 2023 wordt het percentage LB/PVV (Loonbelasting / Premies Volksverzekeringen) 

voor de bijzondere beloningen getoond inclusief het verrekeningspercentage.  

 

Dus daar ziet u de ‘vreemde’ percentages verschijnen, die wijzigen vanaf de grensbedragen.  

 

Onderstaand betreft een voorbeeld van een 'Vorig fiscaal jaarloon' van € 23.000. Het 
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reguliere loonheffingspercentage (witte tabel)  is daarbij dit jaar 36,93. Maar daar komt in 

2023 dus het verrekeningspercentage loonheffingskorting bij van 3,01  = 39,94%: 

 

 
Afbeelding: Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen 

Welk percentage toont Loon op combi-loonstrook en bijzondere beloning? 

 

Combi-loonstrook 

Loon laat op de combi-loonstrook (samenvoeging van de reguliere verloning en de 

bijzondere beloning) alleen het percentage zien van de reguliere witte tabellen. Bijvoorbeeld 

36,93%. Dus niet het percentage inclusief het verrekeningspercentage loonheffingskorting 

dat wordt toegepast voor de bijzondere beloning.  

 

Wat Loon op de combi-loonstrook ook laat zien is het ‘Vorig fiscaal jaarloon’, dat de basis 

vormt voor het percentage loonheffing van de bijzondere beloning. 

 

Bijzondere beloning 

Loon laat op de strook voor alleen de bijzondere beloning het percentage zien dat wordt 

toegepast voor de bijzondere beloning inclusief het verrekeningspercentage loonheffings-

korting. Bijvoorbeeld 39,94%. 

 

Wat Loon op de strook voor alleen de bijzondere beloning wederom laat zien is het ‘Vorig 

fiscaal jaarloon’, dat de basis vormt voor het percentage loonheffing van de bijzondere 

beloning. 

 

Reguliere strook 

Open deur: Loon laat op de reguliere loonstrook (dus zonder een bijzondere beloning) het 

percentage zien van de reguliere witte tabellen. Bijvoorbeeld 36,93%. 
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Werknemer hoger loon in 2023? 

Let op, wanneer u verwacht dat de betreffende werknemer een iets hoger salaris gaat 

ontvangen in 2023, dan is het raadzaam om nu reeds het ‘Vorig fiscaal jaarloon’ wat hoger te 

zetten. Daarmee voorkomt u dat de werknemer later bij zijn aangifte IB bij moet betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


