Dit is een fiscale regeling waarbij je werkgever de contributie via jouw brutoloon verrekent met de
eindejaarsuitkering. Afhankelijk van je belastingtarief kan je voordeel oplopen tot ruim € 40 per jaar!

Je hebt een bewijs nodig van de contributie die je als lid van de LBBO in het lopende jaar betaald hebt. Zodra
de betaling van de contributie bij ons is verwerkt, ontvang je hier een bevestiging per mail welke je tezamen
met het aanvraag formulier kunt gebruiken. Het aanvraagformulier en betalingsbewijs lever je voor
1 november bij je werkgever in. Je werkgever zorgt vervolgens voor de administratieve verwerking. Let op,
dit geldt niet als je werkgever jouw contributie betaald.

Je werkgever verrekent het bedrag op het betaalbewijs eenmalig met je eindejaarsuitkering. Je betaalt
hierdoor minder belasting over je eindejaarsuitkering en deze zal daardoor netto hoger uitvallen.

Wanneer je de maximum contributie betaalt, en je valt in het maximum belastingtarief van 52%, kan je dit tot
wel € 42 korting per jaar opleveren! Uiteraard valt niet iedereen (was het maar waar!) in dit maximumtarief,
maar deze regeling levert toch voor veel van de werkzame leden een voordeel van 42% op (€ 34).

Wij hebben de belangrijkste veel gestelde vragen over deze regeling hieronder voor je op een rijtje gezet.

De LBBO spreekt met werkgevers een fiscale regeling af over de vakbondscontributie. Die wordt vastgelegd
in de cao. Dankzij deze regeling krijg je een deel van de betaalde contributie via je werkgever terug.
Lees hieronder verder voor antwoorden op veel gestelde vragen:
Via de fiscale regeling voor de vakbondscontributie krijg je een gedeelte van de betaalde
vakbondscontributie in een jaar terug. Dit financieel voordeel krijg je niet rechtstreeks van de LBBO terug,
maar van je werkgever. Die verrekent eenmalig de betaalde contributie met je bruto eindejaarsuitkering. Je
voordeel kan oplopen tot 52 procent korting op het betaalde contributiebedrag, ofwel ruim 40 euro op
jaarbasis!
Je werkgever verrekent het bedrag dat op het betaalbewijs staat aan betaalde contributie eenmalig met je
bruto eindejaarsuitkering. Dit betekent concreet dat het bedrag bruto wordt ingehouden en netto weer
wordt uitbetaald op dezelfde loonstrook. Hierdoor betaal je over dit bedrag geen loonbelasting.

De LBBO heeft met de volgende cao's een voordelige fiscale regeling afgesproken: HBO, MBO, VO (waaronder
OMO), PO dan wel bij WVOI of de Kenniscentra.
Val je dus onder deze cao's dan kun je een gedeelte van de betaalde contributie via je werkgever
terugvragen.
Wanneer in je cao een fiscale regeling is opgenomen en je het aanvraagformulier, voorzien van de
bevestiging van de betaalde contributie, hebt ingevuld en ondertekend, lever je het formulier bij je huidige
werkgever in. Als de regeling in de cao is vastgelegd, dan is je werkgever verplicht deze toe te passen. Je blijft
je contributie gewoon aan de LBBO betalen.
Nee dat kan niet. Alleen betaalde contributie in het lopende kalenderjaar kan fiscaal verrekend worden.
Je kunt gewoon je betaalbewijs ondertekend bij je huidige werkgever inleveren, en het gehele bedrag wordt
dan verrekend.
Je kunt gewoon je betaalbewijs ondertekend bij je huidige werkgever inleveren, en het gehele bedrag wordt
dan verrekend.
Je kunt je betaalbewijs het best inleveren bij de werkgever waar je de meeste uren werkt. Het is namelijk niet
mogelijk het betaalbewijs bij beide werkgevers in te leveren.
Als de regeling in de cao is vastgelegd, is de werkgever verplicht deze toe te passen. Je kunt je werkgever
hierop wijzen. Mocht je werkgever dan nog weigeren, neem dan contact op met je vakbondsbestuurder.
Nee. De fiscus geeft op haar eigen website aan dat vakbondscontributie niet tot het loon behoort. Dit
betekent dus dat alleen mensen die loon ontvangen gebruik kunnen maken van een dergelijke voorziening.
Nee. De fiscus geeft op haar eigen website aan dat vakbondscontributie niet tot het loon behoort. Dit
betekent dus dat alleen mensen die loon ontvangen gebruik kunnen maken van een dergelijke voorziening.
Nee, De regeling is alleen toepasbaar wanneer in je cao een fiscale regeling is opgenomen hiervoor.

Nee, helaas kun je maar 1x een vakbondscontributie opvoeren bij de teruggave.
Nee. Dat heeft geen zin. De verrekening, het fiscale voordeel, wordt behaald bij de eenmalige verrekening
met de bruto eindejaarsuitkering.
Het betaalbewijs wordt via e-mail naar je toegezonden, zodra de betaling bij ons is verwerkt. Ben je het
kwijtgeraakt dan kun je het betaalbewijs via kantoor@lbbo.nl opnieuw opvragen.

