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OMSCHRIJVING

Loonheffingen 2017 11e druk is een boek van H.C. Verploegh uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland
B.V.. ISBN 9789013141238 Loonbelasting, premie voor volksverzekeringen, premie voor
werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringen#de organisatie
die het loon of de uitkering verstrekt, moet deze heffingen inhouden en vervolgens afdragen. Ieder jaar
wijzigen de regels hiervoor. Loonheffingen biedt alle benodigde informatie gebaseerd op de meest actuele
wetgeving. Praktische informatie over de afdracht van loonheffingen Bij het inhouden van loonheffingen
moeten organisaties rekening houden met vele wettelijke aftrekposten en vrijstellingen, maar ook met
voorschriften voor het waarderen van loon in natura en met kortingen op de loonbelasting. Werkgevers
worden echter niet alleen getroffen door administratieve voorschriften en financiële lasten, er bestaat ook
een subsidieregeling in de vorm van zogeheten afdrachtverminderingen. Deze uitgave behandelt al deze
onderwerpen op een praktische manier. Door het veelvuldig gebruik van voorbeelden wordt de soms
ingewikkelde materie helder en toepasbaar voor iedereen die met de afdracht van loonheffingen te maken
heeft - van inhoudingsplichtigen tot adviseurs en studenten (toekomstige belastinspecteurs,
belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten).
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De belasting hierop is hoog. Het bijzonder tarief in de loonheffing kan in 2016, 2017 en 2018 oplopen tot
52 procent aan loonbelasting.

Werkgever? In het 'Handboek Loonheffingen 2017' vindt u alles over de loonheffingen voor 2017. De
'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' is in het handboek verwerkt.

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2017/2018 © Convoy Uitgevers 3 Examenopgave 8 1.
Er zijn privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fictieve ...
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