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Loon en ziektewetuitkeringen

Fooien
Kreeg u fooien terwijl u in loondienst was? Geef dan het werkelijke
bedrag van de fooien aan min het bedrag aan fooien dat al in uw
jaaropgaaf is verwerkt. Informeer bij uw werkgever welk bedrag in
uw jaaropgaaf is verwerkt.

Loon, ziektewetuitkeringen en andere inkomsten zijn
bijvoorbeeld:
–	loon, waaronder vakantiegeld, privégebruik auto van de
werkgever, gratificaties, tantièmes, provisies en voordelen bij
de uitoefening of vervreemding van aandelenoptierechten
–	ziektewet uitkeringen die u de eerste 2 jaar van uw ziekte
kreeg. Dus géén WIA- of WAO-uitkeringen
–	uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg, bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings- en calamiteitenverlof,
uitkeringen voor de financiering loopbaanonderbreking en
eventuele aanvullingen hierop.
– stagevergoedingen
– commissarisbeloningen
–	fooien of aandelenoptierechten die niet onder de loonheffing
vielen

Loon bij aanmerkelijk belang
Hebt u gewerkt voor een vennootschap of coöperatie waarin u een
aanmerkelijk belang had? Geef dan minimaal het loon aan dat u in
een normale zakelijke verhouding zou hebben ontvangen. Dat is
het loon dat voor een dergelijke functie tussen niet-verbonden
werkgevers en werknemers zou zijn afgesproken. Voor 2014 geldt
een minimum van € 44.000. Vult u een lager bedrag in, omdat u van
mening bent dat u in een normale zakelijke verhouding minder zou
hebben ontvangen? Dan moet u dit aannemelijk kunnen maken.

Aandelenoptierechten
Hebt u als werknemer aandelenoptierechten verkregen waarop uw
werkgever geen loonheffing hoefde in te houden? En hebt u deze
aandelenoptierechten uitgeoefend of vervreemd, bijvoorbeeld door
uitbetaling of verkoop? Geef dan de waarde van de aandelenoptierechten aan bij vraag 1b.

Vul het totaal in van het loon en de ziektewetuitkeringen uit
Nederland en buiten Nederland. Vermeld uw ‘loon voor de
loonbelasting’.
De bedragen vindt u op de jaaropgaaf die u hebt gekregen van uw
werkgever of uitkeringsinstantie. Stuur de jaaropgaaf niet mee met
uw Opgaaf wereldinkomen.

Privégebruik auto van uw werkgever bij loon buiten
Nederland
Werkte u in 2014 buiten Nederland en had u een auto van uw
werkgever die u ook privé gebruikte? Dan moet u een bedrag bij uw
inkomen tellen. Dat bedrag hangt af van de Nederlandse waarde van
de auto, de soort brandstof en de CO2 uitstoot. Meer informatie vindt
u op www.belastingdienst.nl. Alleen als u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets bij te tellen.
Betaalde u aan uw werkgever een vergoeding voor het privégebruik?
Dan mag u deze aftrekken van de bijtelling. Is de vergoeding hoger
dan de bijtelling, dan is uw bijtelling nul. U telt niets bij, maar kunt ook
niets aftrekken voor privégebruik. Ook niet van uw inkomsten uit loondienst. De kosten die u zelf voor de auto betaalde, zoals brandstofkosten, mag u niet aftrekken van het bedrag van de bijtelling. U mag
ze ook niet aftrekken van uw inkomsten uit loondienst.

Privégebruik auto van uw werkgever bij loon in
Nederland
Uw werkgever hield bij de berekening van de loonheffing rekening
met de bijtelling voor het privégebruik van de auto. U hoeft voor het
privégebruik van de auto dus niets bij uw inkomen te tellen.
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