MEDEDELING OVER MAATREGELEN MET INGANG VAN JANUARI 2013
Zoals gebruikelijk wijzigen veel berekeningsgegevens met ingang van een nieuw kalenderjaar. Hieronder vindt u de
gegevens voor 2013.
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
€ 19.645,00
€ 19.646,00 - € 33.363,00
€ 33.364,00 - € 55.991,00
€ 55.992,00 of meer
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting:
Arbeidskorting:
Levensloopverlofkorting:

Loonheffing tot 65 jaar plus 1 maand
37%
42%
42%
52%
Tot 65 jaar plus 1 maand
maximaal € 2.001,00
maximaal € 1.723,00
€ 205,00 per voor 2012 gespaard kalenderjaar (alleen voor
overgangsgroep)

Loon op jaarbasis

Loonheffing 65 jaar plus 1
maand, geboren in 1946 of
later
tot en met
€ 19.645,00 19,10%
€ 19.646,00 - € 33.363,00 24,10%
€ 33.364,00 - € 55.991,00 42%
€ 55.992,00 of meer
52%
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting: maximaal € 1.034,00
Arbeidskorting:
maximaal € 890,00
Ouderenkorting:
€ 1.032,00 (als het loon niet
meer is dan € 35.450,00 )

Levensloopverlofkorting

Loon op jaarbasis

Loonheffing 65 jaar plus 1
maand en ouder, geboren in
1945 of eerder
tot en met
€ 19.645,00 19,10%
€ 19.646,00 - € 33.555,00 24,10%
€ 33.556,00 - € 55.991,00 42%
€ 55.992,00 of meer
52%
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting: maximaal € 1.034,00
Arbeidskorting:
maximaal € 890,00
Ouderenkorting:
€ 1.032,00 (als het loon niet
meer is dan € 35.450,00 )

€ 150,00 (als het loon hoger is
dan € 35.450,00 )
€ 205,00 per voor 2012 geLevensloopverlofkorting
spaard kalenderjaar (alleen
voor overgangsgroep)

€ 150,00 (als het loon hoger is
dan € 35.450,00 )
€ 205,00 per voor 2012 gespaard kalenderjaar (alleen
voor overgangsgroep)

Wijziging diverse premiepercentages en –bedragen
2012
2013
Bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)
7,10%
7,75%*
Percentage (pseudo-)premie WW
0,00%
0,00%
Maximum bijdrage-inkomen ZVW per maand
€ 4.172,00
€ 4.237,75
Maximum premieloon per maand
€ 4.172,00
€ 4.237,75
Netto inhouding bijdrage WGA premie werknemer
0,00%
0,00%
* Tot 1 januari 2013 waren de meeste werknemers een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW verschuldigd, die door de werkgever aan de werknemer werd vergoed. Over die vergoeding was loonheffing verschuldigd. In verband met de invoering van de Wet uniformering loonbegrip is de
inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage een werkgeversheffing geworden. Deze werknemers betalen geen inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage
meer en krijgen ook geen vergoeding van de werkgever. De werkgeversheffing is niet zichtbaar op de salarisstrook.
Personen die een vroegpensioen-uitkering ontvangen (de Belastingdienst beschouwt de SBF-uitkering ook als zodanig) betalen nog wel een
inkomensafhankelijke bijdrage van 5,65 procent (was in 2012 5,00 procent). Deze bijdrage is wel zichtbaar op de salarisstrook. De werkgever is
hierover geen vergoeding verschuldigd aan de werknemer. Wel geldt een tijdelijke compensatie van de hogere bijdrage, in de vorm van een
tijdelijke heffingskorting die betrokkene kan aanvragen. P-Direkt heeft betrokkene medio december 2012 daarover een brief gestuurd. Informatie
hierover is ook vermeld u in de brochure en faq SBF-uitkering op Rijksportaal/Personeel.

Het minimumloon voor volwassenen wijzigt in € 1.469,40. De minimumjeugdlonen zijn hiervan afgeleid.
2012
Pensioenpremie ABP Pensioen/NP (incl. ANW-compensatie)
7,455%*
Overgangspremie VPL
2,35%
Pensioenpremie PartnerPlusPensioen
1,50%
Premie ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (ABP AP)
0,075%
Franchise ABP Pensioen/NP
€ 10.850,00
Franchise ABP AP
€ 18.700,00
* percentage was tot 1 april 2012 6,795%, daarna 7,455%
** deze franchise wordt ook toegepast bij de premie PartnerPlusPensioen
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2013
7,845%
2,40%
1,60%
0,075%
€ 10.950,00**
€ 19.000,00

