Caribisch Nederland
Belastingdienst

Rekenregels tabellen loonbelasting en premies 2014
Let op:

In softwareprogramma’s hoeft geen rekening te worden gehouden met de in de
tabellen gehanteerde eindbedragen. De berekening van de verschuldigde loonheffing
vindt overeenkomstig de hierna beschreven regels plaats.

Loonbelasting/premie AOV/AWW premie zorgverzekering werknemer
(loonheffing):
Tabel

Starten bij

Halve dagtabel
Dagtabel
Weektabel
Quincena
Maandtabel
Kwartaaltabel

0,14
0,28
1,39
2,77
6,00
18,00

Eindigen bij:

62,16
124,32
622,72
1243,73
2694,00
8082,00

Stappen

0,14
0,28
1,39
2,77
6,00
18,00

Zuiver loon afronden
naar beneden op een
veelvoud van:
0,14
0,28
1,39
2,77
6,00
18,00

Het aldus berekende zuiver tijdvakloon wordt vermenigvuldigd met de volgende factoren om te
komen tot een zuiver jaarloon:
Tabel
Halve dagtabel
Dagtabel
Weektabel
Quincenatabel
Maandtabel
Kwartaaltabel

Factor
520
260
52
26
12
4

Indien van toepassing kan het aldus berekende zuiver voljaarsloon worden verminderd met de
volgende bedragen:
Algemene belastingvrije som:
Kindertoeslag 1 kind:
Kindertoeslag 2 of meer kinderen:
Ouderentoeslag:

11.661
1.496
2.992
1.318

Na aftrek resteert de belastbare som. De verschuldigde loonheffing, gezamenlijk bedrag van de
verschuldigde loonbelasting, premie AOV/AWW en werknemers deel premie zorgverzekering, wordt
berekend over de belastbare som aan de hand van één tarief van 30,4%. Het al dan niet verzekerd
zijn heeft geen invloed op het verschuldigde totaalbedrag.
Een positief saldo wordt gedeeld door de hiervoor vermelde factoren. Afronding naar beneden op
twee cijfers achter de komma.
Let op:

In de door de Belastingdienst/Caribisch Nederland verstrekte tabellen wordt het
maximale met het loontijdvak corresponderende bedrag aan ouderentoeslag genoemd.
Dit bedrag stemt overeen met 30,4% loonheffing over de maximale oudertoeslag. Dit
bedrag is ter wille van de eenvoud niet in mindering gebracht op de verschuldigde
loonheffing. De inhoudingsplichtige die aan de hand van de tabellen de verschuldigde
loonheffing berekend moet dit bedrag zelf in mindering brengen op het bedrag in de
voorgaande kolom. Dit kan maximaal tot nihil.
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De verschuldigde loonheffing kan nooit minder dan nihil worden.
Het in de inkomstenbelasting geldende toptarief van 35,4% geldt in de loonbelasting
alleen voor gevallen waarin de werknemer geen of onjuiste gegevens heeft verstrekt.
(Artikel 9 Wet LB BES)

Premie Ziekteverzekering, Ongevallen verzekering, Cessantia
(werkgeverspremie)
In de tabellen zijn ook de verschuldigde bedragen op grond van de hierboven genoemde
verzekeringen begrepen. Uitgangspunt voor de berekening van de premies is het zuiver tabelloon.
De berekening vindt met uitzondering van aftrek van belastingvrije som of toeslagen op dezelfde
wijze plaats als de berekening van de loonheffing.
De verschuldigde premies worden berekend over het zuiver voljaarsloon aan de hand van één
tarief van 2,3%.
Let op:
•
Er geldt geen vrijstelling aan de voet, zoals voor de loonheffing een belastingvrije som en
toeslagen kunnen gelden.
•
Er geldt geen maximum grondslag voor de berekening van deze premies.
•
De door de inspecteur afgegeven beschikking loonbelasting heeft geen invloed op de
grondslag voor deze premies.

Premie Zorgverzekering (werkgeversdeel)
In de tabellen is ook het door de werkgever verschuldigde bedrag op grond van de hierboven
genoemde verzekering begrepen. Uitgangspunt voor de berekening van de premie is het zuiver
tabelloon.
De berekening vindt met uitzondering van aftrek van belastingvrije som of toeslagen op dezelfde
wijze plaats als de berekening van de loonheffing.
De verschuldigde premies worden berekend over het zuiver voljaarsloon aan de hand van één
tarief van 16,1%.
Let op:
•
Er geldt geen vrijstelling aan de voet, zoals voor de loonheffing een belastingvrije som en
toeslagen kunnen gelden.
•
Er geldt geen maximum grondslag voor de berekening van deze premies.
•
De door de inspecteur afgegeven beschikking loonbelasting heeft geen invloed op de
grondslag voor deze premies.

Afwijkingen binnenlands- en buitenlands belastingplichtige:
Voor softwareontwikkelaars is van belang dat er onderscheid is tussen binnenlands- en buitenlands
belastingplichtigen. De buitenlands belastingplichtige heeft:
•
Geen belastingvrije som of toeslagen;
•
Geen aftrek pensioenpremies;
•
Geen aftrek forfait spaar- en/of voorzieningsfonds.
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Tabel bijzondere beloningen:
Let op!
De bedragen die in deze tabel worden genoemd zijn niet de bedragen die als belastingvrije som of
toeslag gelden voor de berekening van de verschuldigde loonheffing. De aanduiding in de eerste
kolom wordt gebruikt in relatie met het jaarloon. Heeft de werknemer recht op een belastingvrije
som en is zijn (herleide) jaarloon voor toepassing van de tabel bijzondere beloningen lager dan
USD 11.900? Dan bedraagt het tarief 0%.
Tabel bijzondere Jaarloon
beloningen 2014 lager dan:
Geen
belastingvrije
som
Belastingvrije
som:

Loonheffing
bedraagt:

Jaarloon hoger
of gelijk aan:

Loonheffing
bedraagt:

30,40%

-

30,40%

-

algemeen

11.900

0

11.900

30,40%

-

met één kind
met twee of
meer kinderen

13.400

0

13.400

30,40%

14.900

0

14.900

30,40%

Belastingvrije
som met
ouderen toeslag:
-

algemeen

13.000

0

13.000

30,40%

-

met één kind
met twee of
meer kinderen

14.500

0

14.500

30,40%

16.000

0

16.000

30,40%
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