MEDEDELING OVER MAATREGELEN MET INGANG VAN JANUARI 2007
In een nieuw kalenderjaar wijzigen zoals gebruikelijk veel berekeningsgegevens. Hieronder treft u de berekeningsgegevens aan die
in 2007 worden toegepast op de salarisberekening.
Loonheffing
De loonheffing wordt vastgesteld met tabellen van de Belastingdienst. Daarin zijn de volgende percentages en jaarbedragen
verwerkt:
Loon op jaarbasis
tot en met
€ 17.319,00
€ 17.320,00 - € 31.122,00
€ 31.123,00 - € 53.064,00
€ 53.065,00 of meer
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting:
Arbeidskorting:

Loonheffing tot 65 jaar
33,65%
41,40%
42%
52%
Tot 65 jaar
maximaal € 2.043,00
geboren in 1950 of daarna: maximaal € 1.392,00
geboren in 1947, 1948 of 1949: maximaal € 1.642,00
geboren in 1945 of 1946: maximaal € 1.890,00
geboren in 1942, 1943 of 1944: maximaal € 2.138,00

Ouderenkorting:

Sociale werknemersverzekeringen
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

€
€
€

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

Loonheffing vanaf 65 jaar
15,75%
23,50%
42%
52%
Vanaf 65 jaar
maximaal € 956,00

€ 1.001,00
€ 380,00 (alleen als het loon
maximaal € 31.757,00 is)
2007
6,50 %
3,85 %
€ 2.551,91
€ 3.751,44
€ 1.305,00

Pensioenpremies
2006
2007
Pensioenpremie OP/NP
6,12 %
6,06 %
Premie VUT/FPU-basis
2,48 %
2,65 %
Pensioenpremie PPP
1,70 %
1,50 %
Premie IPbw-hoog *
0,25 - 0,45%
vervalt
Premie IPbw-laag *
0,00 - 0,20%
vervalt
Premie AAOP ***
nvt
0,10 % – 0,30 %
Franchise OP/NP **
€ 9.600,00
€ 9.850,00
Franchise IPbw
€ 16.450,00
vervalt
Franchise AAOP ***
nvt
€ 16.850,00
Franchise APPA
€ 15.750,00
€ 15.750,00
* Deze percentages verschillen per sector.
** Vanaf 2006 speelt leeftijd geen rol meer. Deze franchise geldt ook voor de premie PPP.
*** Nieuwe Abeidsongeschiktheidspensioen van ABP, percentages verschillen per sector.
Vrijwillig bijsparen voor FPU via de premie FPU 70/60-basis en -opbouw vervalt voor werknemers, die geen gebruik meer kunnen
maken van de FPU. Voor de werknemers die nog wel van FPU gebruik kunnen maken wordt de premie berekend met een
franchise van € 15.950,00. Zowel het premiepercentage IPAP voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als die voor volledige
arbeidsongeschiktheid dalen beide.
Zorgverzekeringswet
Sinds 2006 wordt op uw salaris een bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden. Van uw werkgever ontvangt u een vergoeding ter
grootte van de bijdrage. Over deze vergoeding wordt echter wel loonheffing ingehouden.
Spaarloon
Het fiscaal maximale spaarbedrag volgens de spaarloonregeling blijft onveranderd € 613,00. Binnen het kalenderjaar mag men niet
tegelijkertijd sparen volgens de spaarloonregeling en inleggen volgens de levensloopregeling.
Levensloopregeling
Vanaf 2006 kunt u gebruik maken van de levensloopregeling. U kunt binnen het kalenderjaar niet tegelijkertijd inleggen volgens de
levensloopregeling en sparen volgens de spaarloonregeling.
Levensloopverlofkorting (per gespaard kalenderjaar)
2006: € 185,00
2007: € 188,00
Minimum (jeugd-)loon
Het minimumloon voor volwassenen wijzigt in € 1.300, 80 (was € 1.284,60). Minimumjeugdlonen zijn hiervan afgeleid.
Betaaldagen
De salarisbetalingen worden in 2007 op de volgende dagen uitgevoerd door de bankinstellingen. Afhankelijk van uw eigen
bankinstelling worden de bedragen op uw rekening bijgeschreven op of enkele werkdagen na:
woensdag
24 januari
vrijdag
23 februari
vrijdag
23 maart
dinsdag
24 april
donderdag 24 mei
vrijdag
22 juni
dinsdag
24 juli
vrijdag
24 augustus
maandag
24 september
woensdag
24 oktober
vrijdag
23 november
vrijdag
21 december

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

