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Binnen Auren zijn we volop bezig met ontwikkelingen.

Vanuit onze afdeling betekent dit dat we je graag

extra informeren over de laatste ontwikkelingen op

het gebied van Salaris- en HR thema’s. In deze

nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van het

laatste nieuws.

Aangifte loonheffingen

Informatie digitaal dossier Qwoater

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding

tot 1 januari 2022

NOW Uiterlijk 31 oktober 2021
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Momenteel zijn wij bezig om voor alle klanten de periode van de loonaangifte gelijk te trekken met

de periode van de verloning. Dit is al zo voor het grootste deel , echter zijn er ook klanten waarbij de

loonaangifte over de voorgaande periode wordt aangeleverd. U ontvangt bijvoorbeeld de

salarisverwerking augustus met daarbij de loonaangifte van juli. Deze aangifte hoeft namelijk eind

augustus te worden voldaan.

Het kan nu zijn dat u op dezelfde datum 2 loonaangiften ontvangt in Loket om éénmalig de

aanpassing, zoals hierboven genoemd, in gang te zetten. Wij zullen dit nog apart in de mail

bevestigen zodat hier geen verwarring over bestaat. 

We willen graag zorgen dat alle aangiften tijdig worden verwerkt, de zogeheten aangifteplicht. U

dient zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling van de loonheffingen aan de belastingdienst.

1. Aangifte loonheffingen
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Met een digitaal dossier bewaar je alles op één digitale plaats. De veiligste plek voor je

personeelsdossier.

Foto’s whatsappen, documenten online delen, een review achterlaten, we raken in een snel

tempo gewend aan digitalisering. Maar er is nog wel een slag te slaan. Stapels papier, zoeken

naar dossiers, contracten in ordners, dat kan anders en beter! 

Wat Loket.nl betreft zal samenwerken in de cloud nooit meer hetzelfde zijn. Loket.nl biedt met

Qwoater een slimme oplossing om online HR-dossiers te creëren, te beheren en te archiveren. En...

deze dossiers zijn veilig te delen met je personeel en ons.

Leaflet Loket.nl informatie digitaal dossier Qwoater

2. Informatie digitaal dossier Qwoater

https://auren.com/nl/wp-content/uploads/2021/09/Leaflet-Digitaal-Dossier.pdf


Onbelaste reiskosten

Krijgen werknemers een vaste reiskostenvergoeding van de werkgever, en werken zij vanwege het

coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je de vaste vergoeding niet aan te passen.

De werkgever kan tot 1 januari 2022 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast

vergoeden. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig)

gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de

werkgever werden toegekend.

Thuiswerkvergoeding

Sommige werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor

thuiswerkkosten. Het is goed mogelijk dat we ook na de coronacrisis meer blijven thuiswerken.

Daarom kijkt het kabinet voor na de coronacrisis naar belastingmaatregelen waarmee werkgevers

thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met

bestaande reiskostenvergoedingen. Een van de aangekondigde maatregelen in het

Belastingplan 2022 is een gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoeding.

Werkgevers kunnen thuiswerkkosten ook vergoeden via de werkkostenregeling (WKR). De WKR

werd eerder al verruimd voor heel 2021, net zoals 2020. Voor 2022 staat ook een verhoging van de

vrije ruimte op de planning.
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Heb je een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode? Vraag dan een

definitieve berekening aan. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2021. De aanvraagtermijn is in

alle gevallen gelijk. Ook als u een accountantsverklaring of derdenverklaring moet meesturen.

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen dan kun je mailen naar salaris@auren.nl, dan

zullen wij er als HRS Team voor zorgen dat je mail ten alle tijden door Ada, Jolijn of Shirley wordt

opgepakt.

AUREN AMERSFOORT

Amsterdamseweg 3

3812 RN Amersfoort

     +31 33 422 58 88 

     salaris@auren.nl

AUREN AMSTELVEEN

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen

    +31 20 645 82 81

     salaris@auren.nl
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