
De heer Test 
Teststraat 12
1234 AB  EINDHOVEN

Flexwerker
Personeelsnummer : 1234567
Burgerservicenummer  : 123456789

Tijdvak : Week 51 (2021) Cao : ABU Fase A
Periode: 20-12-2021 t/m 26-12-2021 Onbepaalde tijd : Nee

Dossiernummer : Minimum loon : € 392,55 Schriftelijk : Ja
Burgerlijke staat : Ongehuwd Datum in dienst : 20-05-2021

Geboortedatum : 01-01-1980 
Tabel : Week
Loonheffing : Ja met korting 
Fiscaal woonland : Nederland Oproep : Ja

Loonspecificatie

Werkgever Mededeling
PRO B.V.
Hofstraat 167
5641 TD EINDHOVEN

Loonheffingennummer
Nummer loonspecificatie
Datum verloning
Datum administratie

:
:
:
:

1234.56.789
35
30-12-2021
26-12-2021

Declaratie 123456789 (20-12 / 26-12) Bedrijfsnaam - Functie: Logistiek medewerker (Inlenersbeloning - M&T D/5.0)
Loon normale uren 32:00 13,81 441,93 Reiskostenvergoeding per gewerkte 4,00 4,62 18,48

Mutatie Totaal tijdvak Verrekenen
Omschrijving R T Percentage Grondslag Fiscaal Betalen Grondslag Fiscaal Betalen Fiscaal Betalen
Loon normale uren 7 T 441,93 441,93 441,93 441,93

---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Loon voor loonbelasting en premies 441,93 441,93 441,93 441,93
Loonheffingen (Week wit) T 441,93 -36,98 441,93 -36,98
Gediff. premie Whk (WGA-vast) 7 * 0,3650% 441,93 -1,61 441,93 -1,61

---------------- ----------------
Netto loon 403,34 403,34
Reiskostenvergoeding per gewerkte da 7 18,48 18,48

---------------- ----------------
Netto te betalen 421,82 421,82

========= =========

Cumulatieven R Dg Sv Lb Bruto loon Loon SV Loon ZVW Loon LB/PH LB/PH ZVW WW WIA
52 - Uitzendbedrijven IB en IIB 7 4 154 16.996,49 16.996,49 16.996,49 1.189,81 0,00 62,11
52 - 8191.16.683.L04 4 154 16.996,49 2.430,92

Rechten R Risicogroep Percentage Oud saldo OpgebouwdNieuw saldo Opname Saldo uren Saldo geld
Vakantiedagen 7 IB + IIB 10,82000% 53:24 3:28 56:52 56:52
Vakantiegeld 7 IB + IIB 8,33000% 1.437,68 40,80 1.478,48 1.478,48

Toelichting
Het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is € 294,51. Het netto equivalent min de wettelijk toegestane inhoudingen bedraagt € 294,51. 

Overige Fiscaal Cumulatief Betaalinformatie
Basispensioen 63,19 Te betalen € 421,82 per bank EU (IBAN): NL 11 RABO 1234 5678 99
Arbeidskorting 2.390,31
Opname vakantiedagen 2021 in uren 69:00
Opbouw vakantiedagen 2021 in uren 125:52
    waarvan wettelijk 100:44
    waarvan bovenwettelijk 25:08
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Informacje dotyczące 
płatności:

Tu są podane 
wypłacone kwoty netto 

oraz rachunek 
bankowy, na jakie 
zostały przelane.

Pozostałe informacje:
Tu są podane pozostałe 

składniki wynagrodzenia, 
w tym wykaz nabytych 

praw urlopowych i 
emerytalnych. 

Objaśnienie:
Dalsze objaśnienie paska 

wynagrodzeń, w tym ekwiwalent 
netto. Ekwiwalent netto to 
ustawowe wynagrodzenie 

minimalne, jakie musi zostać 
wypłacone po potrąceniu 
składek emerytalnych oraz 

zaliczki na podatek dochodowy i 
ubezpieczenie społeczne. 

Prawa:  
To wykaz praw nabytych na 

poczet rezerwy z tytułu 
dodatku urlopowego oraz 
ewentualnych dni urlopu 

wypoczynkowego. Dodatek 
urlopowy jest co roku 

wypłacany w pierwszym 
tygodniu czerwca.

Kwoty łączne: 
Tutaj są podane 

wszystkie łączne kwoty 
wynagrodzenia za 

bieżący rok, łącznie z 
danym okresem.  

Do wypłaty netto: 
To jest całkowita 

kwota netto.

Zwrot kosztów 
dojazdu: 

Tutaj są podane 
ewentualne zwroty 

(kosztów podróży), które 
są wypłacane netto. 

Wynagrodzenie netto: 
To wynagrodzenie 

wypłacane przez PRO. 
Wszystkie podatki i 
składki zostały już z 

niego potrącone. 

Zróżnicowana składka do 
Kasy związanej z powrotem 

do pracy: 
Jest to część składki na 

ubezpieczenia pracownicze, 
którą częściowo pokrywa 
pracownik, a zatem jest 

potrącana z wynagrodzenia 
brutto. 

Zaliczka na podatek dochodowy 
i ubezpieczenie społeczne: 

Wszyscy w Holandii płacą zaliczkę 
składającą się z kwoty przeznaczo-

nej na podatek dochodowy i 
składki na ubezpieczenie 

społeczne. Jej wysokość zależy 
między innymi od wynagrodzenia 

brutto i ulgi podatkowej. 

Wynagrodzenie stanowiące 
podstawę opodatkowania i 

naliczania składek ubezpiecze-
niowych:

To wynagrodzenie, od którego 
należna jest zaliczka na podatek 

dochodowy i ubezpieczenie 
społeczne.

Wynagrodzenie:  
Tutaj podano wynagrodze-

nie brutto. Z tej kwoty 
odejmowane są ewentualne 

składki emerytalne, aby 
uzyskać wynagrodzenie 

stanowiące podstawę 
opodatkowania i naliczania 

składek ubezpieczeniowych.

Suma w danym 
okresie:

W tej kolumnie 
podano, co zostało 

łącznie ujęte w 
danym okresie.

Aktualizacja:
W tej kolumnie 

podano, co zostało 
ujęte w deklaracji.

Deklaracja:
Tu znajduje się skrótowy 

pasek wypłat, liczba 
godzin, potrącenia i 

świadczenia, które zostały 
ujęte w deklaracji za dany 

okres. 

Data wpisu do 
administracji:
Tutaj jest data 

ostatniego dnia w 
danym okresie.

Data wypłaty:
To data wydania 

tego paska wypłat.

Numer wyszczególnienia 
wynagrodzenia:
Tutaj jest numer 

wyszczególnienia 
wynagrodzenia.

Numer ulgi 
podatkowej:

To numer �skalny PRO.

Dane pracodawcy:
Tutaj podane są 

dane PRO.

Umowa na żądanie:
Tutaj możesz 

sprawdzić, czy masz 
umowę na 

wezwanie, czy nie.

Czas nieokreślony:
Tu jest napisane, czy 
masz umowę na czas 
nieokreślony czy nie.

Układ zbiorowy pracy:
To układ zbiorowy pracy 

(CAO), który ma zastosowa-
nie, a mianowicie ABU. 

Ponadto podano, w jakiej 
fazie według ABU 

pracownik jest zatrudniony.

Kraj zamieszkania dla 
celów podatkowych:
Kraj, w którym płacisz 

podatki

Zaliczka na podatek dochodowy i 
ubezpieczenie społeczne: 

Tu jest podana stosowana ulga podatkowa. Ulga 
podatkowa to ulga w zaliczce na podatek 

dochodowy i składki na ubezpieczenie społecz-
ne. Ulga jest zależna od dochodu. Podczas 

rejestrowania się w PRO pracownik wskazał, czy 
ma zostać zastosowana ta ulga podatkowa. 

Uwaga: ulga może być zastosowana tylko przez 
jednego pracodawcę. Warto stosować tę ulgę 

podatkową przez pracodawcę, u którego 
wynagrodzenie brutto jest najwyższe. 

Tabela: 
To jest tabela podatkowa 

używana do obliczania 
podatku od 

wynagrodzeń.

Data urodzenia: 
Tutaj jest podana 

data urodzenia 
pracownika. 

Data zatrudnienia: 
Data zatrudnienia 

pracownika w PRO.  

Minimalne wynagrodzenie: 
Tutaj podane jest ustawowe 

wynagrodzenie minimalne dla 
pracownika zatrudnionego w 
pełnym wymiarze czasu pracy 

w wieku powyżej 21 lat. 
Wypłacanie wynagrodzenia 
poniżej tego minimum jest 

zabronione. 

Okres:  
Tu jest podany okres, za jaki 
wypłacane jest wynagrod-
zenie. Standardowe daty 

płatności na cały rok 
znajdują się na harmono-

gramie wypłat PRO. 

Stan cywilny:
Tutaj jest podany stan 
cywilny pracownika.

Numer identy�kacji 
obywatelsko-�skalnej 

To unikatowy numer osoby i 
znajduje się między innymi 

na [holenderskim] dowodzie 
osobistym, paszporcie, 
prawie jazdy i zeznaniu 

podatkowym.

Numer personalny: 
To numer personalny 
�gurujący w rejestrze 

PRO. 

Pracownik: 
Tutaj podane są 
dane osobowe 

pracownika.
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