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Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding

van u en werken ze vanwege het coronavirus (bijna)

volledig thuis? Dan betaalt u tot 1 april 2021 deze

vergoeding nog onbelast door. Ook al worden deze

reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer

(volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste

vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door u

werden toegekend. 

Per 1 april mag deze vergoeding alleen nog maar

belast worden opgegeven. De werknemer betaalt hier

dan de loonheffing en de werkgever de

werkgeverskosten. Per april reiskosten onbelast

vergoeden? Dan dienen alle dagen waarop er

daadwerkelijk woon-werkverkeer is geweest

geregistreerd te worden. Start hiermee direct op 1 april.

Binnen Auren zijn we volop bezig met

ontwikkelingen. Vanuit onze afdeling

betekent dit dat we u graag extra

informeren over de laatste ontwikkelingen

op het gebied van Salaris- en HR thema’s.

Vanaf heden doen we dit ieder kwartaal

via onze eigen nieuwsbrief. Vandaag

ontvangt u de eerste!
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1. Wijziging werkkostenregeling 2021

De Vrije ruimte van de Werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3%

over de eerste € 400.000. Over het meerdere van uw loonsom wordt de vrije ruimte 1,18%.

Heeft u meerdere bv’s? Dan kunt u gebruikmaken van de zogenaamde concernregeling. Deze

concernregeling kan nadelig uitpakken. Voor het concern in zijn geheel wordt de vrije ruimte

namelijk bepaald op 3% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom van het concern en op

1,18% over het meerdere. U mag dus niet uitgaan van de vrije ruimte per onderdeel van het

concern.

Concernregeling 2021

Tip!

Ga eerst na of de concernregeling wel voordelig voor u is. U hoeft dit

uiterlijk pas in het tweede aangiftetijdvak te beslissen.

3. Voorlopige berekening Wet tegemoetkoming loondomein(Wtl)

2. Pensioenaangiften voor enkele branches later

Heeft u recht op de tegemoetkoming Loondomein 2020, dan ontvangt u van het UWV in maart

de berekening Loonkostenvoordeel(LKV), Lage-inkomensvoordeel(LIV) en Jeugd-LIV. Stuurt u

ons de voorlopige berekening Wtl voor 15 april 2021 toe, dan kunnen wij zorgen dat deze

gecontroleerd word en eventuele correctie tijdig naar de Belastingdienst wordt verzonden.

Uiterlijk 31 juli 2021 ontvangt u dan de definitieve beschikking. In september 2021 worden de

tegemoetkomingen door het UWV uitbetaald.
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De pensioenaangiften inzake de detailhandel, Bakkers, AZL en VLEP zullen helaas deze keer

later ingestuurd worden. Reden hiervan is dat er een koppeling tussen Loket en uw

pensioenfonds nog niet goed staat. De pensioenfondsen zijn druk doende dit op te lossen.

Zodra we kunnen zullen we de pensioenaangifte weer voor u verzorgen.
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Inlog in loket https://online.loket.nl/Vsp.Prd.Loket  

Lukt het niet om in te loggen, neem dan telefonisch contact met ons op. We begeleiden u graag.

5. Gebruik van Loket

SALARIS- EN HR SERVICES

Ada Tessels

Govert Hehenkamp

Shirley Rekers

Steven van Apeldoorn

www.auren.com

Let op:

Log niet in via loket.nl, dan gaat u namelijk naar de nieuwe database van Loket.nl.

Helaas is deze pas eind 2021 volledig in werking.

https://online.loket.nl/Vsp.Prd.Loket
https://online.loket.nl/Vsp.Prd.Loket

