Wi jz i gin ge n ex a me n p ro g r am ma L o o n h ef f i n g en n i v ea u 4
Hieronder staan de wijzigingen van de laatste versie van het examenprogramma ten opzichte van de
versie ervoor.
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Toetsterm 2.8 toegevoegd.
Toetsterm 4.4 toegevoegd.
Toegevoegd in de toelichting:
•• het herkennen van verschillende regels van de
dienstbetrekking en van een ZZP’er
Toegevoegd in de toelichting:
• loon in natura
• vrijgesteld loon
• vergoedingen voor intermediaire kosten
Uit de toelichting verwijderd:
• regelgeving rondom aansprakelijkheid
(inlenersaansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid,
bestuursaansprakelijkheid)
Toetsterm 3.5 ‘loonkostenvoordelen’ toegevoegd.
Toetsmatrijs aangepast.
In de uitsluiting (schuingedrukt):
- ‘Termijnen’ verwijderd; deze zijn van belang voor
de loonadministrateur.
- ‘De Belastingdienst kan om een Jaarloonopgaaf
verzoeken’ verwijderd; Jaarloonopgaaf bestaat
niet meer.
- ‘Naheffing’ verwijderd; naheffing houdt verband
met onderwerpen die wel tot het programma
behoren.
- Het ‘bedrag’ van de heffingsrente en
invorderingsrente wordt vervangen door het‘
berekenen van’; ter verheldering. Daarnaast wordt
‘heffingsrente’ vervangen door ‘belastingrente’
In toelichting:
- ‘Verschil tussen belastingrente en
invorderingsrente’ toegevoegd
- ‘Heffingsrente’ wordt vervangen door
‘belastingrente’
Uit de uitsluiting (schuingedrukt):
- Van nettoloon naar brutoloon: bruteren
verwijderd; valt wel onder toetsterm 2.4, dus kan
niet uitgesloten worden.
- Herleidingsregels vervangen door ‘tabellen voor
herleidingsstituaties’.
- ‘Tabel anoniementarief’ verwijderd; strijdig met
toelichting 1.6.
- ‘Herrekeningsmethode’ verwijderd; onduidelijke
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Uit de uitsluiting (schuingedrukt):
- ‘Richtlijnen met betrekking tot anonieme
werknemers voor de volksverzekeringen, de
werknemersverzekeringen en de Zvw’ verwijderd;
strijdig met toelichting 1.6.
Uit de uitsluiting verwijderd (schuingedrukt):
‘aansprakelijkheid van een inhoudingsplichtige voor de
afdracht van andere inhoudingsplichtigen:
• inleners van personeel
• bestuurders van vennootschappen, verenigingen,
stichtingen en buitenlandse rechtspersonen
• aannemers in een keten
• mogelijkheden aansprakelijkheid te ontlopen of te
beperken
• mogelijkheid tot bezwaar tegen een
aansprakelijkheidstelling’
Reden: Tegenstrijdig met uitsluiting bij 4.2., ‘richtlijnen
rondom aansprakelijkheid’
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Achter ‘fictief loon’ in de uitsluiting (schuingedrukt):
‘gebruikelijkloonregeling’ toegevoegd
In de uitsluiting (schuingedrukt):
‘30%-regeling voor extraterritoriale werknemers’
vervangen door ‘vergoeding van extraterritoriale kosten’
Uit de uitsluiting verwijderd (schuingedrukt):
‘commissaris’; als gevolg van wetswijziging is fictieve
dienstbetrekking van de commissaris vervallen
Uit de uitsluiting verwijderd (schuingedrukt):
- ‘gebruikelijkloonregeling’; De uitsluiting
correspondeert niet met toetsterm 1.5
- ‘commissaris’; als gevolg van wetswijziging is
fictieve dienstbetrekking van de commissaris
vervallen
Uit de uitsluiting verwijderd (schuingedrukt):
- ‘bezwaarprocedure tegen de sectorindeling’; dit
onderwerp valt onder toetsterm 4.3
Deze toetsterm vervalt; genoemde kortingen en
vrijstellingen bestaan niet meer.
De nummering van de toetstermen wordt aangepast als
gevolg van deze wijziging.
Uit de uitsluiting verwijderd (schuingedrukt):
- Naheffingsaanslag; naheffing houdt verband met
onderwerpen die wel tot het programma behoren.
- ‘Invorderingsrente’; overlap met toetsterm 1.1.
In de uitsluiting (schuingedrukt): Achter ‘regelgeving
rondom aansprakelijkheid’ toegevoegd:
‘Inlenersaansprakelijkheid’
‘Ketenaansprakelijkheid’
‘Bestuursaansprakelijkheid’
Reden: ter verheldering
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In de toelichting: ‘boeteregime bij het corrigeren van
aangifte’ vervangen door:
‘verzuimboetes en vergrijpboetes in de aangiftesfeer’
‘vrijwillige verbetering’
‘afwezigheid van iedere schuld’
‘recidive’
Reden: ter verheldering

2-4

2-3
2-2
2-1

1.1

1.1

1.3

1.3

2.2
2.4
4.1
2.1
4.1

2.2
2.4
4.1
2.1
4.1

In de toelichting: ‘belastingrente’ verwijderd i.v.m. overlap
met toetsterm 1.1.
Schuingedrukte toelichting:
- ‘loonaangifte voor de dga’ verwijderd
- ‘het bedrag van de belastingrente’ verwijderd.
Heffingsrente en invorderingsrente zijn een soort
belastingrente, dus het stond dubbelop
Toelichting: Onder punt ‘de kolommen van de loonstaat’
‘loonheffingen’ gewijzigd in ‘loonheffing’.
Toelichting: grammaticale aanpassingen
Toelichting: levensloopregeling verwijderd
Toelichting: ‘uitgaven voor kinderopvang’ verwijderd
De VAR is verwijderd uit de toelichting.
De VAR is verwijderd uit de toelichting.
Toetsmatrijs aangepast: 4 percentages gewijzigd
Toetsmatrijs toegevoegd
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