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In 2020 heeft uw werkgever de salarisadministratie voor u gedaan. U ontvangt
daarom een jaaropgave. Maar wat staat er eigenlijk allemaal op de jaaropgave?
Wij leggen het graag uit.

Fiscaal
Belast inkomen uit
tegenwoordige
dienstbetrekking

Het totale bedrag waarover loonheffing wordt berekend. Dit bedrag vult u in
als ‘belastbaar inkomen’ op uw belastingaangifte.

Belast inkomen
uit vroegere
dienstbetrekking

Heeft u in 2020 een transitievergoeding ontvangen? Dan staat dat bedrag hier.
Wanneer u geen transitievergoeding heeft ontvangen, is dit niet van toepassing.

Ingehouden
loonheffing

Het bedrag dat u aan loonbelasting en premie volksverzekeringen heeft betaald.
Dit bedrag is afgedragen aan de Belastingdienst.

Verrekende
arbeidskorting

De arbeidskorting is een belastingvoordeel. Uw werkgever heeft de
arbeidskorting al toegepast. Met dit bedrag hoeft u niets te doen.
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Zorgverzekeringswet
Loon
zorgverzekeringswet

Het bedrag waarover de ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet wordt
berekend.

Werkgeversheffing
zorgverzekeringswet

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld vier of meer dagen per week?
Dan betaalt uw werkgever de werkgeversheffing voor de zorgverzekeringswet
aan de Belastingdienst. Dit bedrag gaat niet van uw brutoloon af.

Ingehouden bijdrage
zorgverzekeringswet
(Zvw)

Heeft u een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld
3 dagen of minder per week? Dan wordt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van
uw brutoloon afgehaald. Dit bedrag is aan de Belastingdienst betaald.
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Werknemersverzekeringen
Door werkgever
betaalde premie
Werknemersverzekeringen

Uw werkgever draagt premies af voor werknemersverzekeringen als u een
arbeidsovereenkomst heeft voor gemiddeld vier dagen of meer per week.
Dit zijn premies voor de WW, WIA en de ZW.

Auto van de zaak
Eigen bijdrage en
bijtelling lease auto

Dit is niet van toepassing.

Overig
Reiskosten

Het bedrag dat u belastingvrij heeft ontvangen voor gemaakte reiskosten.

Loonheffingskorting

De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting en premie
volksverzekeringen. Deze korting mag maar bij één werkgever worden toegepast.
- Staat er ‘Ja’ op de jaaropgave? Dan wordt de korting toegepast.
- Staat er ‘nee’ op de jaaropgave? Dan wordt de korting niet toegepast.
Wanneer u de loonheffingskorting in het loop van het jaar heeft gewijzigd dan
kan dit afwijken.

WIA verzekerd

U bent verzekerd voor de WIA als u een arbeidsovereenkomst heeft
voor gemiddeld vier dagen of meer per week.

Goed om te weten
Meerdere jaaropgaven
van uw werkgever

Heeft u meerdere werkgevers? Dan krijgt u van iedere werkgever een
jaaropgave.
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Het is ook mogelijk dat u van één werkgever meerdere jaaropgaven krijgt.
Dat gebeurt bijvoorbeeld als u tijdelijk uit dienst bent geweest. U kunt dan
de bedragen van de jaaropgaven bij elkaar op tellen.
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