
Jaaropgave van L.A. Hagenaars over het jaar 2019

€ 0
€ 24.650

€ 0

1-1-2019: Ja

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0
Nee

WW en WIA

04-08-1993

03-02-2014
213253288

Korein B.V.
Kanaaldijk-Zuid 5 A 
5613 LE  EINDHOVEN

€ 4.708

L.A. Hagenaars
Straatsburglaan 15
5627 DA  EINDHOVEN

€ 24.650
€ 3.434

€ 3.399

€ 0

€ 0
€ 1.713

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Medewerkersbijdrage ZVW

Medewerker Werkgever

Reiskosten woon-werkMedewerker gegevens

Loonbelasting en volksverzekeringen Werknemersverzekeringen en overige gegevens

Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Datum in dienst

Loon loonheffing

Levensloopverlofkorting

Arbeidskorting

Recht tijdelijke heffingskorting
Bedrag tijdelijke heffingskorting

Werkbonus

Loonheffingskorting toepassen

Werknemersverzekering

Loon ZVW

Werkgeversbijdrage ZVW

Werkgeversbijdrage kinderopvang
Totaal werkgeverskosten

Onbelaste vergoeding
    waarvan openbaar vervoer
Privégebruik auto van de zaak

Tabelkleur Wit

Totaal levensloopverlofkorting

Arbeidskorting

+
€ 3.399

+ +

Korein B.V. € 24.650€ 3.434
Loon e.d.LoonheffingWerkgever

Loon en ziektewetuitkeringen

€ 3.434 € 24.650

Inkomsten die onder de loonheffing vielen
Inkomsten uit loondienst

€ 24.650
+

€ 0

Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten uit loondienst die niet 
onder de loonheffing vielen
Totaal inkomsten uit loondienst

€ 3.399

Invulassistent aangifte inkomstenbelasting

Bij je belastingaangifte heb je deze
jaaropgave nodig.
Hiernaast zie je wat ingevuld moet worden
bij 'Box 1: Werk en woning'.
 
LET OP:
Heb je meerdere werkgevers gehad, dan
moet je ook je andere werkgevers invullen
bij 'Box 1: Werk en woning'.

-
-
 
-
-
-
-

Controleer je persoonlijke gegevens. Als je gegevens onjuist zijn, neem dan contact op met je werkgever.
De loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting, de arbeidskorting (als je daar recht op hebt) en de
(alleenstaande-)ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.
In de rubriek 'Arbeidskorting' staat het bedrag aan arbeidskorting waarmee rekening is gehouden.
In de rubriek 'Levensloopverlofkorting' staat het bedrag van de levensloopverlofkorting die je werkgever heeft toegepast.
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is berekend over maximaal €51.414.
De indicatie 'Recht tijdelijke heffingskorting' is een aanduiding dat het loon (de uitkering) is gekwalificeerd voor toepassing van de
tijdelijke heffingskorting. Deze indicatie geeft niet aan of de tijdelijke heffingskorting ook daadwerkelijk is toegepast.

Toelichting op deze jaaropgave



     23554 0412110 0077261
                                                     J A A R O P G A A F                2 0 1 9
     Stg. Lunet zorg
     Croy 5
     5653 LC  Eindhoven

     Kavelnr. : GESOO045
     Afnr. : 20200124083943
     Loonheffingennummer : 810627711L01

                                                         Mevrouw J Vermeulen
     Bsn/sofi-nummer  : 199334171                        Santvlietmolen 3
                                                         5612 MD  EINDHOVEN

     Geachte medewerkster,

     Hierbij ontvangt u uw jaaropgaaf over 2019.
     U kunt deze opgaaf gebruiken bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.
     Deze jaaropgaaf wordt slechts éénmaal verstrekt.

     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │      Loontijdvak                                           0101 t/m 3112      │
     │      Loon loonheffingen                                            66671      │
     │      Loon zorgverzekeringswet                                      66671      │
     │      Ingehouden loonheffing/premies volksverz.                     23552      │
     │      Werkgeversheffing zorgverzekeringswet                          3887      │
     │      Verrekende arbeidskorting                                      2073      │
     │      Premies sociale verzekeringen                                  6622      │
     │      Loonheffingskorting toegepast van 0101 t/m 3112                          │
     └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

123456789

Jan de Bouvrie
Beemdstraat 1
5653 MA Eindhoven

56
56

65.200
65.200
23.568


