Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loonheffingsregelingen
K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of
herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen of overeenkomsten noemen en
beschrijven.
T= Toepassingsvraag, de kandidaat moet de gegevens uit een bepaalde casus op de juiste
manier toepassen.
De kandidaat kan…

A. Loonheffingsverplichtingen

1. Inleiding loonheffingen
1.1
… het begrip loonheffing definiëren. (K)
1.2

… aangeven welke zaken onder het inkomen in box 1 vallen. (K)

1.3

… beschrijven hoe de Belastingdienst is opgebouwd en wat haar taak is. (K)

1.4

… beschrijven hoe de taken met betrekking tot het loon verdeeld zijn tussen het UWV
en de Belastingdienst. (K)

1.5

… bepalen op welke heffingskortingen een werknemer recht heeft. (T)

1.6

… in een gegeven situatie bepalen wie de inhoudingsplichtige is. (T)

2. Administratieve verplichtingen
2.1
… de begrippen loonaangifte, aangiftebrief en loonheffingsnummer omschrijven. (K)
2.2

… de inhoud van de volgende administratieve verplichtingen beschrijven: (K)
• bewaarplicht
• correctieplicht
• eerstedagsmelding
• identiteitsvaststelling
• jaaropgave afgeven
• legitimatieplicht
• loonadministratie bijhouden
• werknemersgegevens opvragen
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B. Werknemer en dienstbetrekking
3. Werknemer
3.1
… aangeven wat in een casus als loon uit dienstbetrekking wordt gezien. (T)
3.2

… bepalen of een werknemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. (T)

4. Dienstbetrekking
4.1
… de volgende soorten dienstbetrekking omschrijven: (K)
• fictief en/of gelijkgesteld
• oneigenlijk
• privaatrechtelijk
• publiekrechtelijk
• uitgesloten
• vroegere
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C. Loonbegrip
5. Loonbegrip
5.1
… de volgende zaken beschrijven binnen de strekking van de Wet Uniformering
Loonbegrip: (K)
• werkkostenregeling
• loonbelasting
• werknemersverzekeringen
5.2

… verschillende loonbegrippen en verschijningsvormen van loon omschrijven. (K)

5.3

… de schematische loonopbouw benoemen. (K)

5.4

… het cafetariasysteem omschrijven. (K)

5.6

… bepalen of een bepaalde beloning tot het fiscaal loon gerekend wordt. (T)

5.7

… het premieloon berekenen. (T)

5.8

… het fictief loon berekenen. (T)

5.9

….. bepalen welk loonbegrip of verschijningsvorm in een bepaalde situatie van
toepassing is. (T)

5.10

…vanuit een casus aangeven tot welke verschijningsvorm het uitgegeven loon behoort
(T)

6. Vrijstellingen
6.1
… de volledige vrijstellingen van het loonbegrip opnoemen (K)
6.2

… de inhoud van de regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen benoemen. (K)

6.3

… bepalen of een vrijgestelde aanspraak van toepassing is. (T)

6.4

… voor kosten in een casus aangeven of er vrije vergoedingen en/of verstrekkingen
mogelijk zijn. (T)

7. Werkkostenregeling
7.1
… beschrijven hoe de werkkostenregeling werkt en welke uitzonderingen / vrijstellingen
/ nihilwaarderingen er zijn. (K)
7.2

… de hoofdregels en afwijkende waarderingsvoorschriften voor loon in natura
benoemen. (K)

7.3

… in een casus bepalen of er sprake is van een uitzondering, vrijstelling of
nihilwaardering binnen de werkkostenregeling. (T)
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8. Artiesten- en beroepssportersregeling
8.1
… de reikwijdte van de ABR benoemen. (K)
8.2

… benoemen wie belasting- en inhoudingsplichtig zijn voor de ABR. (K)
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D. Tarieven en berekeningen
9. Tarief en wijze van berekening van de loonheffing
9.1
… het algemene begrip loontijdvak en de uitzonderingen daarop beschrijven. (K)
9.2

… de volgende bijzondere beloningen/tarieven omschrijven: (K)
• beloningen anders dan in geld
• beloningen over een ander loontijdvak dan het regelmatig wederkerende loon
• fooien
• overwerkloon
• tarief voor anoniem loon
• tarief voor eindheffingsloon
• uitkeringen uit fondsen

9.3

… de grondslag voor alle loonheffingen berekenen, rekening houdend met loon anders
dan geld, fooien en uitkeringen uit fondsen en aftrekposten. (T)

9.4

… in een situatie bepalen welke heffingskorting voor welke groep onder welke
voorwaarden toegepast mag worden en de afbouw van de korting berekenen. (T)

9.5

… een loonberekening maken, al dan niet in combinatie met kortingen die voor
bepaalde categorieën werknemers kunnen gelden. (T)

9.6

… eindheffing in loonberekening toepassen. (T)

9.7

… de loonbelastingtabellen lezen en kunnen vaststellen welke tabel van toepassing is.
(T)

9.8

… in een casus de loonheffingen verrekenen met teruggave van de omzetbelasting. (T)

10. Tarief en wijze van berekening van de premies werknemersverzekeringen
10.1 … het begrip eigenrisicodrager omschrijven en de voorwaarden daaromheen noemen.
(K)
10.2

… de verschillen omschrijven tussen het wel of niet eigen risico dragen voor de WGA.
(K)

10.3

… de werking van de indeling in sectoren en de sectorpremie uitleggen. (K)

10.4

… rekenen met de VCR-systematiek. (T)
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11. Tarief en wijze van berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
11.1 … omschrijven hoe de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt geheven. (K)
11.2

… de percentages benoemen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en de
situaties waarin zij van toepassing zijn. (K)

11.3

… berekenen hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage Zvw moet worden afgedragen. (T)

12. Loonkostensubsidies
12.1 … benoemen welke afdrachtverminderingen er zijn. (K)
12.2

… beschrijven op welke manier bij de afdrachtvermindering rekening moet worden
gehouden met de volgende zaken: (K)
• hoogte van de afdrachtvermindering (speur- en ontwikkelingswerk)
• maximum aan afdrachtverminderingen (algemeen)
• samenloop van de afdrachtvermindering (algemeen)
• S&O-verklaring (speur- en ontwikkelingswerk)
• uitgesloten dienstbetrekkingen voor de WA (algemeen)

12.3

… de volgende premiekortingsregelingen beschrijven: (K)
• voor arbeidsgehandicapte werknemers
• voor jongere werknemers
• voor oudere werknemers
• lage-inkomensvoordeel

13. Verzuim, boete, naheffing, aansprakelijkheid en betalingsonmacht
13.1 … het fiscale boeteregime omschrijven. (K)
13.2

… beschrijven wat de sancties zijn bij aangifte- en betalingsverzuim. (K)

13.3

… de termijnen benoemen bij: (K)
• ambtshalve vermindering
• bestuurlijke boete
• heffingsrente

13.4

… de volgende soorten aansprakelijkheid en de uitzonderingen daarop omschrijven: (K)
• bestuurdersaansprakelijkheid
• inlenersaansprakelijkheid
• keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

13.5

… bepalen hoe een correctiebericht over het lopende aangiftejaar moet worden
ingediend. (T)

13.6

… in een casus bepalen wanneer eindheffing wordt toegepast. (T)

13.7

…in een gegeven situatie beschrijven hoe het fiscale boeteregime toegepast zal worden
en hoe hiertegen bezwaar kan worden gemaakt. (T)
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