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Beste gebruiker, 

 

In deze versie van de Rapportage Unit4 Personeel & Salaris is het hoofdstuk Subsidies (LIV- LKV ) 

geactualiseerd voor de regelgeving in het kader van de  Wet tegemoetkoming loondomein 2018. 

 

In deze releasenotes lees u er alles over. 
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1. Hoofdstuk: Subsidies (LIV - LKV) 

 

In het hoofdstuk Subsidies (LIV - LKV) worden voor de werknemers de eventuele subsidies getoond 

(geprognotiseerd voor het hele jaar) met betrekking tot de Wet tegemoetkoming loondomein.  

 

LIV   = Lage inkomensvoordeel 

LKV = Loonkostenvoordeel 

 

In het overzicht worden de werknemers getoond verzekerd voor de werknemersverzekeringen 

waarbij niet de groene tabel van toepassing is. Het gaat hierbij om de volgende subsidies: 

 

LIV 

 

Op basis van het aantal verloonde uren en het loon voor de werknemersverzekeringen wordt het 

uurloon voor de werknemer bepaald. Rekening houdend met het minimaal aantal uren en de 

uurloongrenzen voor de LIV wordt een eventueel bedrag aan subsidie bepaald. Op basis van de 

laatst verloonde periode wordt er een prognose voor de rest van het jaar gemaakt.  

 

Jeugd LIV  

 

Op basis van het aantal verloonde uren en het loon voor de werknemersverzekeringen wordt het 

uurloon voor de werknemer bepaald. Afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het huidige jaar 

en de uurloongrenzen wordt een eventueel bedrag aan subsidie bepaald.  

- De ondergrens is gelijk aan het wettelijk minimum uurloon voor 40 uur verhoogd met 8% 

vakantiegeld.  

- De bovengrens is het wettelijk minimumloon uurloon (leeftijd + 1) voor 36 uur verhoogd met 

8% vakantiegeld.  

Voor 21 jarigen geldt als bovengrens het minimum uurloon voor de LIV regeling. De definitieve 

uurloongrenzen worden bepaald op basis van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018.  

Op basis van de laatst verloonde periode wordt er een prognose voor de rest van het jaar gemaakt.  

 

LKV oudere werknemers (56+) 

 

Op basis van looncomponent 998121 wordt het berekende bedrag aan subsidie getoond waarbij een 

prognose wordt gemaakt voor de nog resterende perioden. 

  

LKV arbeidsgehandicapte werknemer 

 

Op basis van looncomponent 998122 wordt het berekende bedrag aan subsidie getoond waarbij een 

prognose wordt gemaakt voor de nog resterende perioden. 

 

LKV doelgroep banenafspraak en Scholings belemmerden 

 

Op basis van looncomponent 998123 wordt het berekende bedrag aan subsidie getoond waarbij een 

prognose wordt gemaakt voor de nog resterende perioden. 
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LKV herplaatsten arbeidsgehandicapte werknemer 

 

Op basis van looncomponent 998124 wordt het berekende bedrag aan subsidie getoond waarbij een 

prognose wordt gemaakt voor de nog resterende perioden. 

 

In het geval van een samenloop LIV en LKV wordt het hoogste bedrag getoond. Bij samenloop van 

de Jeugd LIV en LKV worden de bedragen samengenomen. 

2. Overige wijzigingen 

 

- Premieloonstaat werkgever en werknemer: Er worden alleen nog regelingen tonen in het 

kader van werknemersverzekeringen, ZVW, aanvullende verzekeringen, pensioenen, sociale 

fondsen en bedrijfstakeigen regelingen, hiermee worden geen overbodige regelingen meer 

getoond. 

- In de samenvattingen zijn de hyperlinks naar de achterliggende hoofdstukken verwijderd.  

- Voor ondersteuningsdoeleinden is een Teamviewer-faciliteit toegevoegd. Klik op het 

Teamviewersymbool en een Teamviewer-sessie wordt gestart (nadat u op uitvoeren heeft 

geklikt).  

 

 
 

 


