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(1) werkgevernummer

(2) land

maand

EUR

jaar

E
(3) afrekeningsmaand

U

6
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(4) valuta

werknemergegevens
dag
(5) werknemernummer

maand

jaar

(6) geboortedatum

(7) uit dienst getreden resp. einde van de detachering

(8) naam
(9) voornamen
werk- en verloftijden in de afrekeningsmaand
van
t/m
(10) werkzaam in Duitsland

,

(10a) uren waarvoor het

(eerste en laatste kalenderdag)

(10b) uitgevallen werkuren (ziekte zonder loonvergoeding)

loon betaald wordt
= van

(11) onbetaalde verlofdagen

(12) overige dagen zonder loon

(aantal kalenderdagen)

t/m

(13) verleende betaalde verlofdagen (aantal in werkdagen
en als vakantieperiode)

,

,

(14) verleende vakantievergoeding

(15) brutoloon inclusief vakantievergoeding uit (14)
dag

(5) werknemernummer

maand

jaar

(6) geboortedatum

(7) uit dienst getreden resp. einde van de detachering

(8) naam
(9) voornamen
werk- en verloftijden in de afrekeningsmaand
van
t/m
(10) werkzaam in Duitsland

,

(10a) uren waarvoor het

(eerste en laatste kalenderdag)

(10b) uitgevallen werkuren (ziekte zonder loonvergoeding)

loon betaald wordt
= van

(11) onbetaalde verlofdagen

(12) overige dagen zonder loon

(aantal kalenderdagen)

en als vakantieperiode)

,

,

(14) verleende vakantievergoeding

transport:

t/m

(13) verleende betaalde verlofdagen (aantal in werkdagen

(15) brutoloon inclusief vakantievergoeding uit (14)

,
(16) som verleende vakantievergoedingen

,
(17) som brutolonen
inclusief vakantievergoeding uit (16)
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(2) land

jaar

,

Transport:
(3) afrekeningsmaand

(16) som verleende vakantievergoeding
van voorafgaande bladzijde(n)

,
(17) som brutolonen
inclusief vakantievergoeding uit (16)
van voorafgaande bladzijde(n)

werknemergegevens
dag
(5) werknemernummer

maand

jaar

(6) geboortedatum

(7) uit dienst getreden resp. einde van de detachering

(8) naam
(9) voornamen
werk- en verloftijden in de afrekeningsmaand
van
t/m
(10) werkzaam in Duitsland

,

(10a) uren waarvoor het

(eerste en laatste kalenderdag)

(10b) uitgevallen werkuren (ziekte zonder loonvergoeding)

loon betaald wordt
= van

(11) onbetaalde verlofdagen

(12) overige dagen zonder loon

(aantal kalenderdagen)

t/m

(13) verleende betaalde verlofdagen (aantal in werkdagen
en als vakantieperiode)

,

,

(14) verleende vakantievergoeding

(15) brutoloon inclusief vakantievergoeding uit (14)
dag

(5) werknemernummer

maand

jaar

(6) geboortedatum

(7) uit dienst getreden resp. einde van de detachering

(8) naam
(9) voornamen
werk- en verloftijden in de afrekeningsmaand
van
t/m
(10) werkzaam in Duitsland

,

(10a) uren waarvoor het

(eerste en laatste kalenderdag)

(10b) uitgevallen werkuren (ziekte zonder loonvergoeding)

loon betaald wordt
= van

(11) onbetaalde verlofdagen

(12) overige dagen zonder loon

(aantal kalenderdagen)

en als vakantieperiode)

,

,

(14) verleende vakantievergoeding

Transport:

t/m

(13) verleende betaalde verlofdagen (aantal in werkdagen

(15) brutoloon inclusief vakantievergoeding uit (14)

,
(16) som verleende vakantievergoedingen

,
(17) som brutolonen
inclusief vakantievergoeding uit (16)
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(2) land

jaar

,

transport:
(3) afrekeningsmaand

(16) som verleende vakantievergoeding
van voorafgaande bladzijde(n)

,
(17) som brutolonen
inclusief vakantievergoeding uit (16)
van voorafgaande bladzijde(n)

werknemergegevens
dag
(5) werknemernummer

maand

jaar

(6) geboortedatum

(7) uit dienst getreden resp. einde van de detachering

(8) naam
(9) voornamen
werk- en verloftijden in de afrekeningsmaand
van
t/m
(10) werkzaam in Duitsland

,

(10a) uren waarvoor het

(eerste en laatste kalenderdag)

(10b) uitgevallen werkuren (ziekte zonder loonvergoeding)

loon betaald wordt
= van

(11) onbetaalde verlofdagen

(12) overige dagen zonder loon

(aantal kalenderdagen)

en als vakantieperiode)

,
(14) verleende vakantievergoeding

,
(15) brutoloon inclusief vakantievergoeding uit (14)

(18) totaal brutolonen
inclusief vakantievergoeding
x

t/m

(13) verleende betaalde verlofdagen (aantal in werkdagen

,

15,40 % percentage bijdrage

(19) te betalen vakantiefondsbijdrage

,

(20) som verleende vakantievergoedingen

,

Met de handtekening wordt ook verzekerd, dat de werkgever de
gemelde vakantievergoedingen en vakantiedagen heeft verleend
.

(21) datum / stempel van het bedrijf / handtekening
van de werkgever / gevolmachtigde

MM/s
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(1) werkgevernummer

(2) land

maand

EUR

jaar

E
(3) afrekeningsmaand

U

(4) valuta

werknemergegevens
dag
(5) werknemernummer

maand

jaar

(6) geboortedatum

(7) naam
(8) voornamen
dag

maand

,

sinds
(9)

in de AOW of WAO*

(10) verleende vakantievergoeding

*stuurt u ons s.v.p. een schriftelijke bewijs, bijv. een kopie van uw pensioenbewijs

dag
(5) werknemernummer

maand

jaar

(6) geboortedatum

(7) naam
(8) voornamen
dag

maand

,

sinds
(9)

in de AOW of WAO*

(10) verleende vakantievergoeding

*stuurt u ons s.v.p. een schriftelijke bewijs, bijv. een kopie van uw pensioenbewijs

(11) som van de verleende te vergoeden vakantievergoeding

Met de handtekening wordt verzekerd, dat de werkgever de
gemelde vakantievergoeding heeft verleend.

(12) datum / stempel van het bedrijf / handtekening
van de werkgever / gevolmachtigde

MM/aanhangsel
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