Loonaangifte 2020 Fouten en oplossingen
FOUTCODE FOUT
Datum aanvang inkomstenverhouding ligt na de datum einde
L0039
tijdvak.
Datum einde inkomstenverhouding ligt na datum einde
L0040
tijdvak.
Adres ontbreekt bij een of meer inkomstenperioden van een
L0050
inkomstenverhouding waarbij de code loonbelastingtabel niet
940 is.

OPLOSSING
Pas de aanvangsdatum van de dienstbetrekking aan en maak een
correctieregel aan voor betreffend tijdvak
Pas de einddatum van de inkomstenverhouding aan en maak een
correctieregel aan voor betreffend tijdvak
Vul het juiste adres in. Indien werknemer niet in de volgende aangifte voor
komt, maak dan correctieregels aan voor betreffende tijdvak(ken).

L0054

Controleer de inkomenscode in loonheffing gegevens - loonberekening
U hebt de code soort inkomstenverhouding/ inkomenscode of gegevens van de werknemer + aard arbeidsverhouding van de werknemer
de code aard arbeidsverhouding verkeerd opgegeven.
in de uitzending. Klopt de combinatie? Zo niet, wijzigen en correctieregels
aanmaken voor betreffende tijdvak(ken)

L0087

Verplicht element BSN heeft geen waarde

L0088

Ongeldig BSN

L0091
L0092

Ongeldige combinatie BSN en geboortedatum
Ongeldige code nationaliteit

L0094

Ongeldige ISO landcode

L0098

Ongeldige code CAO

L1310

Als de code verzekeringssituatie Zvw ongelijk is aan ‘M’, dan
moet de ingehouden bijdrage Zvw 0 zijn.

Zal in UBplus niet voorkomen aangezien er wordt geblokkeerd op geen BSN
Wijzig de BSN en herbereken de loonstroken - trek het onjuiste BSN in voor
de reeds opgegeven tijdvakken
Wijzig de geboortedatum en maak correctieregels aan
Pas de nationaliteit aan en maak correctieregels aan
Controleer de landcode. Deze mag maar uit 2 letters bestaan. Bij
buitenlandse adressen mag dit niet NL zijn. Pas aan en maak correctieregels
aan
gekoppelde CAO code bestaat niet. Pas deze aan in bestand systeemfuncties - CAO en maak correctieregels aan. De juiste codes zijn
terug te vinden via: https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemersenquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbsenquetes/codelijst-cao-s-en-overige-arbeidsvoorwaardenregelingen
XML nakijken voor ZVW code. Indien ongelijk aan M dan zal bij premies
ZVW moeten worden uitgezet. Loonstroken herberekenen.

L1314

L1315
L1612
L1614
L1704
L1711

L1713

L1801

L1812

L1813

pas de lopende dienstbetrekking aan met een einddatum dag voor bereiken
De indicatie verzekerd WAO is J bij een persoon die de AOW- AOW. Maak een nieuwe dienstbetrekking aan vanaf dag AOW. Hierna
leeftijd heeft bereikt.
correctieregels aanmaken (indien deze niet al automatisch zijna
aangemaakt
De indicatie verzekerd WW is J bij een persoon die de AOWzelfde als L1314
leeftijd heeft bereikt.
Onder condities verplicht gegeven code fase-indeling F&Z
Zou theoretisch voor kunnen komen in UBplus. Dit kan worden opgegeven
heeft geen waarde
in de uitzending.
Het Aantal Contracturen per week is niet aangeleverd, terwijl
Voer het aantal contracturen in bij de uitzending en maak een
de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13, 15 of
correctieregel aan
17.
Het Loon uit overwerk is ongelijk aan ‘0’, terwijl de Code soort Wijzig de inkomenscode in de loonberekeninggegevens en herbereken de
inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15 of 17.
loonstroken.
Het Loon SV is ongelijk aan ‘0’, terwijl de Code soort
Pas inkomenscode in loonberekening gegevens aan herbereken de
inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37,
loonstroken
42 t/m 45, 50, 52 of 54 t/m 62.
Controleer de inkomenscode. Is deze ongelijk aan 11, 13, 15, 17,31 of 33
Het Aantal verloonde uren is ongelijk aan 0, terwijl de Code
dan kun je geen uren invoeren en zal dit gecorrigeerd moeten worden.
soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 17, 31
Ofwel door de inkomenscode aan te passen, ofwel door de uren er uit te
of 33.
halen. Herbereken de loonstroken
Het Loon SV is ‘0’, terwijl de Code soort inkomstenverhouding
gelijk is aan 11, 13, 15, 18, 31 t/m 33, 35, 38 t/m 40 of 46 én
Vul het loon SV met het correcte bedrag of corrigeer de code soort
ten minste één van de indicaties werknemersverzekeringen
inkomstenverhouding en de indicatie(s) werknemersverzekeringen.
staat op Ja én het Loon LB/PH is niet 0 én de Code aard
Herbereken de loonstroken.
arbeidsverhouding is niet 6 en/of de Code loonbelastingtabel
is niet 220, 221, 224 of 225.
Er is een Code reden geen bijtelling privégebruik auto
Pas de reden van de bijtelling aan of pas de waarde aan. Zal ws niet vaak
aangeleverd, terwijl de Waarde privégebruik auto groter dan
voorkomen in UB.
‘0’ is.
Er is een Code reden geen bijtelling privégebruik auto
aangeleverd, terwijl het saldo van de Waarde privégebruik
Pas de reden van de bijtelling aan of pas de waarde aan. Zal ws niet vaak
auto en de Werknemersbijdrage privégebruik auto groter dan voorkomen in UB.
‘0’ is

L1814

L1817

L1818

L1823

L1824

L1825

Er is een Code verzekeringssituatie Zvw aangeleverd met
waarde K, L, M, of N, terwijl de Code loonbelastingtabel niet
begint met een 0, 3 of 7 en ook niet code bijzondere situatie
210, 226, 250, 940, 950 of 999 is.
De Code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 42 of 43 en
de Code loonbelastingtabel is 250, terwijl de Code
verzekeringssituatie Zvw niet K of M is.
Alle verzekeringsindicaties voor de werknemersverzekeringen
hebben de waarde 'Nee', terwijl het bedrag Loon SV ongelijk is
aan ‘0’ en er geen Datum einde inkomstenverhouding is
aangeleverd.
De Code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 17, 22, 23,
24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55 t/m 61 terwijl de
Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA op ‘Ja’ staat.
De Code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 17, 22, 23,
24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55 t/m 61 terwijl de
Indicatie verzekerd WW op ‘Ja’ staat.
De Code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 17, 22, 23,
24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55 t/m 61 terwijl de
Indicatie verzekerd ZW op ‘Ja’ staat.

code verzekeringssituatie Zvw aangeleverd met waarde K, L, M, of N (te
controleren in de XML) terwijl de code loonbelastingtabel niet begint met
een 0, 3 of 7. De code loonbelastingtabel is ook niet 210, 226, 250, 940,
950 of 999. Controleer de combinatie code loonbelastingtabel en code
verzekeringssituatie Zvw en corrigeer de code loonbelastingtabel of de
code verzekeringssituatie Zvw en herbereken hierna de loonstroken
nvt in UB
Controleer de vinkjes bij werknemersverzekeringen of deze staan
aangevinkt of niet. Zo niet, is er een geldige reden? Dan zal er moeten
worden gekeken naar het SV loon danwel datum einde
arbeidsovereenkomst. Bij aanpassingen herberekeningen maken.
In UB vaak een DGA geval waarbij de werknemersverzekeringen vinkjes nog
aan staan. Uitzetten en herberekenen.
Zie L1823

Zie L1823

L1828

De Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer Pas de einddatum van de inkomstenverhouding aan naar de dag voordat de
is gevuld met ‘J’ terwijl de werknemer op de datum aanvang werknemer 56 wordt. Maak een nieuwe inkomstenverhouding aan vanaf
inkomstenverhouding jonger dan 56 jaar was.
datum 56 jaar. Maak overeenkomstig correctieregels aan.

L1829

1 of meer van de indicaties aanvraag loonkostenvoordeel is
gevuld met ‘J’ terwijl de Code soort inkomstenverhouding
ongelijk is aan 11, 13, 15 of 31 en de verzekeringsindicaties
voor de werknemersverzekeringen zijn gevuld met ‘N’.

Controleer of LKV van toepassing is. Indien ja, dan controleer de code
inkomstenverhouding in loonberekening gegevens dat deze gelijk is aan 11,
13, 15 of 31. Controleer ook dat de werknemersverzekeringen vinkjes aan
staan. Wanneer aanpassingen worden gemaakt in de loonberekening
gegevens dan herberekenen. Indien aanpassing in LKV dan correctieregels.

L1830

L1831

L1903

L1904

L1906

L1907

L1909

L1910

L1914

1 of meer van de indicaties aanvraag loonkostenvoordeel is
gevuld met ‘J’ terwijl de werknemer op de datum aanvang
inkomstenverhouding de AOW-leeftijd had.
1 of meer van de indicaties aanvraag loonkostenvoordeel is
gevuld met ‘J’ terwijl de werknemer de AOW-leeftijd heeft
bereikt voor de datum aanvang tijdvak.

LKV beeindigen op dag voor bereiken AOW. Dienstbetrekking hier ook op
aanpassen. Correctieregels aanmaken.
zie L1830

Pas de aard arbeidsverhouding in de uitzending aan indien
De aangegeven Code aard arbeidsverhouding is niet 1 terwijl
inkomstenverhouding 13 is en maak correctieregels aan. Indien
de Code soort inkomstenverhouding 13 (verzekerde directeur
inkomstenverhouding 13 niet correct is dan deze aanpassen en loonstroken
NV/BV) is.
herberekenen.
De aangegeven Code aard arbeidsverhouding kan niet
ws nvt in UB, echter, indien van toepassing dan ofwel code 11 aanpassen in
gebruikt worden bij de soort inkomstenverhouding 11
loonberekening gegevens en dan herberekenen anders de aard
(Ambtenaar).
arbeidsverhouding aanpassen en correctieregels aanmaken
Aard arbeidsverhouding is 7/79 maar soort inkomstenverhouding is niet
Er is een Code invloed verzekeringsplicht terwijl de Code soort
gelijk aan 11 of 15. 1 van de 2 moet worden aangepast. Indien soort
inkomstenverhouding niet 11 of 15 is en/of de Code aard
inkomstenverhouding wordt aangepast dan loonstrook herberekenen.
arbeidsverhouding 7 of 79 is.
Anders correctieregel
De VZ-indicatie WW en/of WAO is ‘J’ terwijl de (combinatie
van) Code aard arbeidsverh., Code LbTab, Code SrtIv, Code
incidentele Inkomstenverm. of geboortedatum en de Datum dit betreft ofwel stagiair of AOW'er. Gaat automatisch goed in UB.
einde IKV is leeg impliceert dat de VZ-indicatie WW en WAO
‘N’ moet zijn.
Er is een Code soort inkomstenverhouding 18 en Code aard
arbeidsverhouding 18 aangeleverd terwijl de Indicatie
nvt in UB
wachtgeld oude regeling niet met de waarde ‘J’ of ‘N’ is
aangeleverd.
Er is een Indicatie wachtgeld oude regeling met "J"
aangeleverd terwijl de Code soort inkomstenverhouding
nvt in UB
ongelijk is aan 18.
Binnen 1 inkomstenverhouding verschilt in meerdere
inkomstenperioden het 2e cijfer van de Code
loonbelastingtabel (er is zowel 'wit' als 'groen' aangeleverd).

kan niet in UBplus aangezien dit al in de controle wordt meegenomen voor
het aanmaken van de loonaangifte.

L1915

L1916

L1917

L1919

L2021

L2023

L2024
L2025

L2029

Het bedrag aan Contractloon is ongelijk aan ‘0’, terwijl de
Code soort inkomstenverhouding niet 11, 13, 15, 17, 33, 54 of
62 is.
Het Aantal contracturen per week is ongelijk aan 0, terwijl de
Code soort inkomstenverhouding niet 11, 13, 15, 17, 33, 54 of
62 is.
Er is een Code aard arbeidsverhouding aangeleverd, terwijl de
Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24,
31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m
61 of 63.
Er is een Code cao aangeleverd, terwijl de Code soort
inkomstenverhouding gelijk is aan 22, 23, 24, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63.
Er is geen Datum einde inkomstenverhouding aangeleverd
terwijl er een Code reden einde arbeidsovereenkomst is
aangeleverd.
Er is geen Code reden einde arbeidsovereenkomst
aangeleverd terwijl er een Datum einde inkomstenverhouding
is aangeleverd.
Er is een Code reden einde arbeidsovereenkomst aangeleverd
terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode
ongelijk is aan 11, 13 of 15.
Datum aanvang inkomstenperiode ligt buiten het
aangiftetijdvak.

Er is een ongeldige Code cao inlener aangeleverd.

Pas de inkomenscode in de loonberekening gegevens aan en herbereken de
loonstroken.
Indien soort inkomstenverhouding niet 11, 13, 15, 17, 33, 54 of 62 is,
contracturen in uitzending op 0 zetten. Correctieregel aanmaken
Corrigeer dan wel de aard arbeidsverhouding, dan wel de soort
inkomstenverhouding. Indien soort inkomstenverhouding dan loonstroken
herberekenen, anders correctieregel.
Voornamelijk van toepassing in het geval van transitievergoeding of andere
uitkering na einde dienstverband. CAO uit uitzending verwijderen indien
van toepassing. Correctieregels aanmaken.
Voer een datum einde dienstbetrekking in of haal de reden einde
arbeidsovereenkomst weg. Correctieregel aanmaken.
Geef in de dienstbetrekking een reden voor einde inkomstenverhouding op
en maak een correctieregel aan.
Opgelost in versie 116. updaten en dan correctieregels aanmaken.
nvt in UB, wordt al meegenomen in controle voor het aanmaken van de
aangifte
Bij payroll (aard arbeidsverhouding 82) moet een CAO verplicht mee
worden gestuurd. Dit is niet de code die je ziet in de uitzending of bij de
inlener maar de code die daar weer achter hangt. Aan te passen en toe te
voegen via bestand - systeem functies - CAO. Dit is een 4 cijferige code. Na
aanpassen/toevoegen van code dan correctieregels aanmaken.

L2032

L2036

L2040

L2041

L2046

L2047

L2048

L2054

L2060

Er is een Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
aangeleverd terwijl de Code soort inkomstenverhouding /
inkomenscode gelijk is aan 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42,
43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63.
Er is een Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst
aangeleverd terwijl de Code soort inkomstenverhouding /
inkomenscode gelijk is aan 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42,
43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63.
Er is een Indicatie oproepovereenkomst aangeleverd terwijl
de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is
aan 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55
t/m 61 of 63.
De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl het Aantal
contracturen per week 0 is.
Er is een Indicatie jaarurennorm aangeleverd terwijl de Code
soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17,
18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of
63.
Er is een Code incidentele inkomstenvermindering
aangeleverd terwijl de Code soort inkomstenverhouding /
inkomenscode ongelijk is aan 11, 13, 15, 17 of 54.
Het Loon SV is gelijk aan €0 terwijl 1 of meer van de rubrieken
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag, AWf hoog,
AWf herzien of Ufo ongelijk zijn aan €0.
De Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag is ongelijk
aan €0 terwijl de combinatie van Code aard arbeidsverh.,
geboortedatum, Code SrtIv en de indicaties soort
arbeidsovereenk. impliceert dat Aanwas in het cum.
premieloon AWf laag €0 moet zijn.
1 of meer van de rubrieken Aanwas in het cumulatieve
premieloon Ufo, AWf laag, AWf hoog of AWf herzien zijn
ongelijk aan €0 terwijl werknemer op Datum aanvang tijdvak
de AOW-leeftijd had.

een van de loonstroken is meegegaan onder onbepaalde tijd, terwijl dit niet
van toepassing is. Oftewel vinkje onbepaalde tijd uit en herberekenen van
loonstrook. Indien wel van toepassing dan de soort inkomstenverhouding
aanpassen en herberekenen.
zie L2032 maar dan vinkje schriftelijk

zie L2032 maar dan vinkje oproep
nvt in UB, wordt al meegenomen in controle voor het aanmaken van de
aangifte
Indicatie jaarurennorm uitzetten of de inkomstenverhouding soort
aanpassen. In geval van aanpassen soort inkomstenverhouding dan
herberekenen, anders correctieregels aanmaken
Opgelost in versie 115 doordat de code inkomstenvermindering niet meer
wordt meegestuurd. Updaten en correctieregels aanmaken.
Dit kan alleen voorkomen als echt iets fout is gegaan en de XML foutief
wordt aangemaakt. Uitzoeken door UBplus. 1e stap indexeren en opnieuwe
aanmaken van de XML.
Er is lage WW toegepast terwijl dit niet zou moeten. Controleer de aard
arbeidsverhouding, inkomstenverhouding soort, leeftijd, en de WW
indicaties. Corrigeer de loonstrook evt met behulp van de collectief
herbereken optie "altijd hoog toepassen".
Er is WW toegepast terwijl wkn AOW leeftijd heeft bereikt. Zou niet
moeten kunnen in UBplus aangezien de premies al goed worden berekend
automatisch bij AOW

L2061

L2080
L2081
L2083

L2085

De Aanwas in het premieloon AWf hoog is ongelijk aan €0
terwijl de combinatie van Code aard arbeidsverhouding, Code Er is hoge WW toegepast terwijl het laag had moeten zijn. Controleer de
SrtIv en de indicaties soort arbeidsovereenkomst impliceert WW vinkjes en de aard arbeidsverhouding in de uitzending en herbereken
dat de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog €0 de loonstroken naar laag.
moet zijn.
Meestal als er een premieregel is toegepast met een latere datum dan 1e
De Datum aanvang sector valt buiten het tijdvak.
dag van het jaar. Zal niet vaak voorkomen. Indien het geval, datum
aanpassen en correctieregel.
Datum aanvang sector ligt voor 01-01-2006.
zie L2080
De Datum einde sector valt buiten het tijdvak.
Zie L2080

Aangegeven sector wijkt af van de beschikte sector.

De sector is foutief. Dit is in het geval UB meestal te wijten aan of de
foutieve sectorcode in de basis administratie gegevens of in het geval van
een DGA waarbij de instellingen verkeerd zijn (dan wordt er een sectorcode
meegestuurd wat bij DGA niet moet) zie mail DGA wat de juiste instellingen
hierin zijn, maar het kan ook herleiden naar een premieregel die niet is
omgezet naar de juiste sectorcode. De betreffende premieregel aanpassen
en correctieregels aanmaken voor betreffende werknemers en tijdvakken.

