MEDEDELING OVER MAATREGELEN MET INGANG VAN JANUARI 2006
Met de aanvang van een nieuw kalenderjaar wijzigen zoals gebruikelijk veel berekeningsgegevens.
Loonheffing
De loonheffing wordt vastgesteld op basis van de Wet op de Loonbelasting 1964. Daarin zijn de volgende percentages en jaarbedragen verwerkt:
Loon op jaarbasis
tot en met
€ 17.046,00
€ 17.047,00 - € 30.631,00
€ 30.632,00 - € 52.228,00
€ 52.229,00 of meer
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting:
Arbeidskorting:

Loonheffing tot 65 jaar
34,15%
41,45%
42%
52%
Tot 65 jaar
maximaal € 1990,00
geboren in 1949 of daarna: maximaal € 1357,00
geboren in 1946, 1947 of 1948: maximaal € 1604,00
geboren in 1944 of 1945: maximaal € 1849,00
geboren in 1941, 1942 of 1943: maximaal € 2095,00

Ouderenkorting:

Loonheffing vanaf 65 jaar
16,25%
23,55%
42%
52%
Vanaf 65 jaar
maximaal € 948,00

€ 998,00
€ 374,00 (als het loon maximaal
€ 31.256,00 is)

Wijziging diverse premiepercentages en –bedragen
Bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)
Percentage (pseudo-)premie WW
Maximum bijdrage-inkomen ZVW per maand
Maximum premieloon (pseudo-)WW per maand
Franchise (pseudo-)premie WW per maand

€
€

2005
5,85 %
3.632,25
1.261,50

€
€
€

2006
6,50 %
5,20 %
2.501,25
3.654,00
1.261,50

Het minimumloon voor volwassenen wijzigt in € 1.272,60 (was € 1.264,80). De minimumjeugdlonen zijn hiervan
afgeleid.
2005
Premie ABP Pensioen/NP
5,55 %
Premie VUT/FPU-basis
2,50 %
Premie FP-basis
0,00 %
Premie FP-opbouw
2,15 %
Pensioenpremie PPP
1,90 %
Premie IPbw-hoog:
0,35 %
Premie IPbw-laag:
0,10 %
Franchise ABP Pensioen/NP*
afhankelijk van leeftijd
Franchise IPbw
€ 16.350,00
* Deze franchise wordt ook toegepast bij de premie PPP

2006
6,12 %
2,48 %
vervalt
vervalt
1,70 %
0,30 %
0,05 %
€ 9.600,00
€ 16.450,00

U kunt de percentages ook vinden op www.facilitairsalariscentrum.nl.
Zorgverzekeringswet (ZVW)
Vanaf 2006 wordt op uw salaris een bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden. De inhouding wordt berekend
over uw inkomen en vindt plaats op uw netto salaris.De bijdrage wordt op de salarisspecificatie vermeld bij “Bijdrage ZVW”. Van uw werkgever ontvangt u een vergoeding ter grootte van deze bijdrage. Over deze vergoeding wordt echter wel loonheffing ingehouden. Deze vergoeding wordt op de salarisspecificatie vermeld bij
“Vergoeding bijdrage ZVW”. Per saldo betaalt u dus alleen de loonheffing over de bijdrage Zorgverzekeringswet.
Met de invoering van de Zorgverzekeringswet is de tegemoetkoming BTZR per 1 januari 2006 vervallen.
Spaarloon
Het fiscaal maximale spaarbedrag volgens de spaarloonregeling blijft onveranderd € 613,00. Nieuw is, dat u
binnen het kalenderjaar niet tegelijkertijd mag sparen volgens de spaarloonregeling en inleggen volgens de
levensloopregeling. Voor meer informatie over de levensloopregeling verwijs ik u naar uw personeels- of salarisadministratie en de brochure “Levensloopregeling” (BZK).
Auto van de zaak
Indien voor u van toepassing, wordt de fiscale bijtelling voor het privé gebruik van de auto van de zaak, onder
aftrek van de eigen bijdrage, op de salarisspecificatie vermeld bij “Fiscale bijtelling”.

Neemt u bij vragen contact op met de personeels- of de salarisadministratie van uw werkgever.

