Loonberekeningen werknemer halverwege periode in of uit dienst
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In het kort
• Vul de in- of uitdienstdatum in
• Valt die datum midden in een periode? Dan verplicht de fiscus een 'naar rato' berekeningswijze van het brutoloon, en de (eventuele) vaste toeslagen en inhoudingen.
• Loon kijkt daarom naar de feitelijk gewerkte dagen en uren.
• Dit doet Loon zo bij fulltimers en bij parttimers.
• Via het tabblad 'Meldingen' bij de verloning kunt u zien hoe Loon tot de getallen komt.
• Loon doet dit alles automatisch goed. Daar hebt u dus geen omkijken naar.

Berekeningswijze loondagen, loonuren, brutoloon
1) Loon gaat ervan uit dat tijdens de weekenden niet wordt gewerkt. Loon gaat dus uit van
een schema waarbij de werknemer maandag tot en met vrijdag werkt. Als dit niet klopt,
kunt u het bij de werknemer aanpassen onder 'Personalia', 'Werkschema'.
2) Is de indienstdatum op een maandag? Of de uitdienstdatum op een vrijdag? Dan zal Loon
(eerst) de hele week tellen. Dus vijf loondagen.
3) Als de indienstdatum niet op maandag valt, of de uitdienstdatum niet op vrijdag, dan zal
Loon voor die week (eerst) de losse loondagen tellen. Dat zijn er dus altijd minder dan vijf.
4) Na de indienstdatum, worden de hele weken geteld. Let op: als de laatste week van de
indienstperiode geen zondag bevat worden de dagtabellen toegepast voor die laatste
gewerkte dagen (van de indienstperiode).
5) Vóór de uitdienstdatum, worden de hele weken geteld. Let op: als de laatste week van de
uitdienstperiode geen zondag bevat worden de dagtabellen toegepast voor die laatste
gewerkte dagen (van de uitdienstperiode).
6) Loon kijkt zo naar het totaal van de loonuren, en naar het uurloon. Daarmee wordt het
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(aangepaste) bruto loon en netto loon uitgerekend.
Voorbeeld fulltimer. Berekening loondagen, loonuren en loon
• Een nieuwe werknemer treedt op maandag 17 juli in dienst.
• Het betreft een maandloon van € 2.000.
• Fulltimer: maandag tot en met vrijdag.
• Fulltime wil in dit geval zeggen: 21,66667 loondagen x 8 uur = 173,33 uur.
• De 17e juli is een maandag, dus het begin van een hele week.
Periode
Hele week (17-07 t/m 21-07)
Hele week (24-07 t/m 28-07)
Eén dag (maandag 31-07)
Totaal

Loondagen
5
5
1
11

Loonuren
40
40
8
88

Brutoloon
Loon geeft u voor de verloning van de indienstperiode eerst deze melding:

Afbeelding: Werknemer niet gehele periode in dienst
Voor het bruto loonbedrag rekent Loon uurloon uit: € 2.000 :/: 173,33 uur = € 11,53868.
Totaal gaat het om 88 loonuren, dus het brutoloon wordt: 88 x/x € 11,53868 = € 1.015,38.
De loonstrook ziet er dan ook zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Loon, Halverwege in dienst, Fulltimer
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Tabblad Meldingen
Op het tabblad 'Meldingen' ziet u de berekeningswijze van de loondagen en loonuren staan.
Daar ziet u tevens de berekening van het aangepaste bruto en netto loon:

Afbeelding: Loonberekening, Meldingen, Fulltimer
Voorbeeld parttimer. Berekening loondagen, loonuren en loon
• Een nieuwe werknemer treedt op maandag 17 juli in dienst.
• Het betreft een maandloon van € 800.
• Parttimer: maandag 8 uur, woensdag 7 uur.
• Maximaal aantal loonuren bij dit werkschema, in juli = 65 uur.
• De 17e juli is een maandag, dus het begin van een hele week.
Periode
Hele week (17-07 t/m 21-07)
Hele week (24-07 t/m 28-07)
Eén dag (maandag 31-07)
Totaal

Loondagen
2
2
1
5

Loonuren
15
15
8
38

Brutoloon
Voor het bruto loonbedrag rekent Loon het loon per uur uit: € 800 :/: 65 uur = € 12,30769.
Totaal gaat het om 38 loonuren, dus het brutoloon wordt: 38 x/x € 12,30769 = € 467,69.
De loonstrook ziet er dan ook zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Loon, Halverwege in dienst, Parttimer
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Tabblad Meldingen
Op het tabblad 'Meldingen' ziet u o.a. het aantal loonuren en loondagen staan, en het bruto
en netto loon:

Afbeelding: Loonberekening, Meldingen, Parttimer
Berekeningswijze vaste toeslag
1) Loon gaat ervan uit dat tijdens de weekenden niet wordt gewerkt. Loon gaat dus uit van
een rekenschema waarbij de werknemer maandag tot en met vrijdag werkt. Als dit niet
klopt, kunt u het bij de werknemer aanpassen onder 'Personalia', 'Werkschema'.
2) Loon deelt het bedrag van de toeslag door het maximale aantal uren dat in deze periode
mogelijk is (volgens het werkschema van de werknemer). Dat leidt tot een toeslagbedrag
per uur.
3) Het toeslagbedrag per uur wordt vermenigvuldigd met het aantal feitelijk gewerkte uren in
de in- of uitdienstperiode.
Voorbeeld fulltimer. Berekening vaste toeslag
• Een nieuwe werknemer treedt op maandag 17 juli in dienst.
• Maandloon. Fulltime werknemer, maandag tot en met vrijdag.
• Fulltime wil in dit geval zeggen: 21,66667 loondagen x 8 uur = 173,33 uur.
• De 17e juli is een maandag, dus het begin van een hele week.
• Vaste toeslag van € 100 per maand.
• Toeslag € 100 : 173,33 uur = € 0,57693 per loonuur.
Periode
Hele week (17-07 t/m 21-07)
Hele week (24-07 t/m 28-07)
Eén dag (maandag 31-07)
Totaal
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Toeslag per uur
€ 0,57693
idem
idem

Toeslag
€ 23,08
€ 23,08
€ 4,61
€ 50,77

Brutoloon
De loonstrook met de bruto toeslag ziet er zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Loon, Halverwege dienst, Fulltimer
Tabblad Meldingen
Op het tabblad 'Meldingen' ziet u wederom de berekeningswijze van de loondagen en
loonuren staan. En de berekening van het aangepaste bruto en netto loon, maar dit maal
inclusief de bruto toeslag:

Afbeelding: Loonberekening, Meldingen, Fulltimer
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Voorbeeld parttimer. Berekening vaste toeslag
• Een nieuwe werknemer treedt op maandag 17 juli in dienst.
• Het betreft een maandloon. Parttimer, maandag 8 uur, woensdag 7 uur.
• Maximaal aantal loonuren bij dit werkschema, in juli = 65 uur.
• De 17e juli is een maandag, dus het begin van een hele week.
• Vaste toeslag van € 50 per maand.
• Toeslag € 50 : 65 uur = € 0,76923 per loonuur.
Periode
Hele week (17-07 t/m 21-07)
Hele week (24-07 t/m 28-07)
Eén dag (maandag 31-07)
Totaal

Loonuren
15
15
8
38

Toeslag per uur
€ 0,76923
idem
idem

Toeslag
€ 11,54
€ 11,54
€ 6,15
€ 29,23

Brutoloon
De loonstrook met de bruto toeslag ziet er voor deze parttimer zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Loon, Halverwege in dienst, Parttimer
Tabblad Meldingen
Op het tabblad 'Meldingen' ziet u wederom het aantal loonuren en loondagen staan. En u
ziet er ook weer het aangepaste bruto en netto loon, maar dit maal inclusief de bruto toeslag:

Afbeelding: Loonberekening, Meldingen, Parttimer
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Inhoudingen, en auto van de zaak
De berekeningswijze voor een vaste inhouding gaat bij de periode van in- of uitdiensttreding
ook naar rato.
Bij een auto van de zaak vult u voor de werknemer in per wanneer hij de auto van de zaak
heeft, of wanneer dat stopt. De berekening van de bijtelling voor de auto van de zaak gaat
dus sowieso goed.
Welke loonheffingstabellen?
Fulltimers
Als een fulltimer halverwege een periode in of uit dienst treedt, mogen bij 'hele' werkweken
de weektabellen worden gebruikt. Bij 'gebroken' werkweken moeten van de fiscus de
dagtabellen worden gebruikt. Loon doet dit automatisch correct.
Voorbeeld: een fulltimer komt op woensdag 10 november in dienst. Dan wordt eerst drie keer
de dagtabel toegepast (10 t/m 12 november), daarna twee keer de weektabel, en voor
maandag 29 en dinsdag 30 november weer de dagtabel.
Door het (deels) toepassen van de dagtabellen zal het loonheffingsbedrag iets hoger
uitkomen dan wanneer de maand-, vierweken of weektabellen zouden mogen worden
toegepast. Bij de IB-aangifte van de werknemer wordt dit kleine verschil vanzelf
rechtgetrokken.
Parttimers
Voor parttimers (gewoonlijk minder dan 5 dagen in de week werkzaam ongeacht het aantal
uur) die halverwege in of uit dienst treden, mogen altijd de periodetabellen worden
toegepast. Onlogisch wellicht, maar ook dat is voorschrift van de fiscus. Loon doet dit
eveneens vanzelf correct.
Voorbeeld: een parttimer komt op woensdag 10 november in dienst. Dan mag voor de hele
periode november de maandtabel worden toegepast. Dus ook voor 10 t/m 12 november, en
tevens voor maandag 29 en dinsdag 30 november.
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