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Administratieve verplichtingen 
 
Voor iedere werknemer moet u een loonstaat aanleggen. In de loonstaat legt u 
de gegevens vast die van belang zijn voor de loonheffingen. 
De loonstaat legt u ieder kalenderjaar aan vóór de eerste loonbetaling. Voor 
dienstverlening aan huis is er een aparte loonstaat. 
In de volgende situaties hoeft u geen loonstaat aan te leggen: 
–  Voor een meewerkend kind dat loon ontvangt. 
– Voor een werknemer die van u alleen de subsidie ontvangt, die is bedoeld in 

artikel 2 van de Regeling compensatie inkomensachteruitgang ex 
banenpoolers. 

–  Voor iemand die van u een bijstandsuitkering ontvangt. 
 
Let op! 
Als uw werknemer van u loon uit meerdere vroegere of tegenwoordige 
dienstbetrekkingen ontvangt, moet u in principe voor elke dienstbetrekking een 
loonstaat aanleggen. Hierop bestaan uitzonderingen. 

 
Geautomatiseerde loonadministratie 
Bij een geautomatiseerde loonadministratie hebt u voor de loonstaten twee 
mogelijkheden: 
–  U legt alle gegevens vast die van belang zijn en u zorgt ervoor dat u deze 

gegevens op elk gewenst tijdstip in de vorm van een volledige loonstaat ter 
inzage kunt geven. 

– U houdt voor iedere werknemer een zogenoemde basiskaart bij. Op deze 
basiskaart vermeldt u de gegevens die in het hoofd van de modelloonstaat 
worden gevraagd. Bij de basiskaart moet u de loonspecificaties bewaren van 
de overige gegevens die op de modelloonstaat worden gevraagd, zoals de 
loonbedragen en de inhoudingen. Voorwaarde is wel dat u op de 
loonspecificaties of daarmee corresponderende lijsten ook de cumulatieve 
bedragen vermeldt. 

 
Overige gegevens bij de loonadministratie 
Werken er in uw bedrijf personen die in dienst zijn van een buitenlandse 
onderneming? Dan raden wij u aan een kopie te maken van de originele 
detacheringsverklaring van deze personen. Het buitenlandse sociale 
zekerheidsorgaan geeft deze detacheringsverklaring af. Bij een detachering binnen 
de eu is dit de zogenoemde E101/A1-verklaring. 

 
Bijzondere administratieve verplichtingen 
Bij de loonadministratie moet u per werknemer de volgende gegevens bijhouden: 
–  vrijgestelde vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen 
–  beschikkingen en verklaringen 
–  loonbestanddelen die onder de eindheffing vallen 
–  spaarloonregeling 
–  levensloopregeling 
–  afdrachtverminderingen 

 
Vrijgestelde vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen 
Sommige vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen behoren onder bepaalde 
voorwaarden niet tot het loon. Bij de loonadministratie moet u de gegevens van 
deze vergoedingen en uitkeringen per werknemer administreren. 
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Het gaat om niet tot het loon behorende: 
–  vaste kostenvergoedingen; 
–  vergoedingen en verstrekkingen die verband houden met vervoer; 
– uitkeringen en verstrekkingen voor een opleiding of studie met het oog op het 

verwerven van inkomen uit werk en woning; 
–  uitkeringen en verstrekkingen voor bijzondere kosten bij ziekte, invaliditeit en 

bevalling; 
– (eenmalige) uitkeringen en verstrekkingen bij het overlijden van de 

werknemer, zijn echtgenoot of zijn partner, zijn eigen kinderen en 
pleegkinderen; 

–  diensttijduitkeringen en -verstrekkingen ; 
–  verstrekkingen met een ideële waarde; 
– geschenken in natura. Deze geschenken mag u ook collectief administreren 

voor (groepen van) werknemers die hetzelfde geschenk ontvangen; 
–  personeelsleningen; 
–  vergoedingen en verstrekkingen voor telewerken. 

 
Let op! 
Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, mag u de gegevens van deze 
vergoedingen, verstrekkingen en uitkeringen ook op een andere plaats 
administreren: 
–  U meldt de bewaarplaats vooraf bij de Belastingdienst. 
– Bij een controle zorgt u ervoor dat de gegevens beschikbaar zijn op de plaats 

waar u de loonadministratie bewaart. 
 
Regels voor de administratie bij een decentrale kas 
Als u de vrijgestelde vergoedingen, verstrekkingen en uitkeringen doet vanuit 
een decentrale kas, dan gelden er extra regels. U kunt de gegevens bij de 
decentrale kas bewaren, als u dit vooraf meldt aan de Belastingdienst en als uw 
administratie voldoet aan de volgende voorwaarden: 
– De centrale loonadministratie geeft voorschriften voor de manier waarop de 

decentrale kas moet beoordelen of de vergoedingen, uitkeringen en 
verstrekkingen belast zijn. 

– De centrale loonadministratie geeft voorschriften voor de procedure die de 
decentrale kas moet volgen als de vergoedingen, uitkeringen en 
verstrekkingen geheel of gedeeltelijk tot het loon behoren. 

– De centrale loonadministratie geeft voorschriften voor de manier waarop de 
gegevens en bescheiden moeten worden gearchiveerd. 

– In de centrale loonadministratie wordt vastgelegd waar de decentrale kassen 
zich bevinden. 

– De decentrale administratie moet geheel of gedeeltelijk worden overgebracht 
naar de centrale loonadministratie als de Belastingdienst dat bij een controle 
verzoekt. 

 
Beschikkingen en verklaringen 
Hebt u van uw werknemer een afschrift van een beschikking of een verklaring 
van de Belastingdienst gekregen, dan bewaart u die bij de loonadministratie. Ook 
bij beëindiging van de dienstbetrekking bewaart u het afschrift. 

 
Loonbestanddelen die onder de eindheffing vallen 
Voor bepaalde vormen van het loon wordt de loonbelasting/premie 
volksverzekeringen geheven in de vorm van een zogenoemde eindheffing. De 
eindheffing wordt niet ingehouden op het loon van de werknemer, maar komt 
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voor uw rekening. 
 
Let op! 
Loon waarop de eindheffing wordt toegepast, is onbelast voor de 
werknemersverzekeringen. Hierover is ook geen inkomensafhankelijke bijdrage 
Zvw verschuldigd. Een uitzondering geldt voor loon dat door het opleggen van 
een naheffingsaanslag in de eindheffing wordt betrokken. Hierover 
bent u wel premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage 
Zvw verschuldigd, tenzij u het loon zelf in de eindheffing had kunnen betrekken. 

 
Bij de loonadministratie moet u per werknemer de gegevens en eventuele nota’s, 
enzovoort administreren van de loonbestanddelen waarop eindheffing wordt 
toegepast. 


