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SALARISPRODUCTIE DECEMBER
2009
Zoals u al jaren van ons gewend bent willen wij
ook nu weer de salarismutaties van de maand
december vroegtijdig ontvangen. Wij kunnen
dan zorgdragen dat alle werknemers vóór de
kerstdagen het salaris op hun rekening gestort
krijgen.
Ons verzoek is dan ook om zodra de mutaties
bij u bekend zijn, deze dan ook direct aan ons
te zenden en niet op te sparen totdat al uw
mutaties compleet zijn. Wij worden dan niet
geconfronteerd met heel veel mutaties ineens
maar het wordt meer gespreid aangeleverd.
De uiterlijke inzenddatum van de mutaties voor
de maand december is maandag 7 december
2009.

PRODUCTIE 13E PERIODE EN
JAARWERK 2009
Voor de mutaties die in de 13e periode en het
jaarwerk 2009 moeten worden verwerkt is
de uiterste inleverdatum donderdag 7 januari
2010.
Algemene informatie 13e periode en jaarwerk
2009:
Voor de uitbetaling van uren december voor
uurloners en oproepkrachten, de ort/overwerk,
de meer-uren parttimers, ziektedagen en
reiskostendeclaraties kan de 13e periode niet
meer gebruikt worden omdat de fiscale
afhandeling dan niet meer juist zou verlopen.
Dit komt omdat aan een 13e periode geen
separaat fiscaal loontijdvak meer kan worden
gekoppeld. Deze mutaties moeten daarom op
voorschrift van de Belastingdienst verwerkt
worden in periode 01 (januari) van 2010.

→ Let op !!: Houdt u er rekening mee dat
mutaties zoals hierboven genoemd, door ons
standaard in januari 2010 moeten worden
verwerkt.
→ Let op !! :De 13e periode 2009 kan alleen
nog gebruikt worden voor correcties in 2009,
bijv.:
-nieuwe werknemers met datum in-dienst in
2009.
-herrekeningsmutaties over 2009.
-werknemers met datum uit dienst in 2009 en
die nog uren/ort/declaraties afgerekend
moeten krijgen.
-teruggave ZVW en premies werknemersverzekeringen.
Tevens verzoeken wij u zoveel mogelijk
mutaties over 2009 in de decemberproductie
door te geven en niet te bewaren voor de
jaarafsluitproductie (13e periode). Zoals
verstrekte kerstpakketten, gestort spaarloon en
levensloop in 2009. Deze moeten in verband
met de fiscale afrekening in 2009 worden
verwerkt.

KERSTPAKKETTEN 2009
U mag eenmaal per jaar 20% eindheffing
toepassen, voor zover de waarde in het
economisch verkeer niet meer is dan € 70,00.
Deze geschenken hoeven niet ter gelegenheid
van bepaalde gebeurtenissen te worden
gegeven. U kunt hierbij denken aan een pakket
of een cadeaubon ter gelegenheid van Kerst.
Voor zover de waarde meer is dan € 70,00
kunt u gebruik maken van de regeling voor
kleine verstrekkingen. De waarde van het
geschenk mag dan niet meer bedragen dan €
136 per gelegenheid en niet meer dat € 272
per jaar. Deze regeling mag u echter niet
toepassen voor geschenken in geld of
waardebonnen!
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Indien u in 2009 aan uw werknemers een
geschenk in natura (bijv. een kerstpakket)
verstrekt, verzoeken wij u ons de waarde
hiervan in de betreffende maand per persoon
op te geven.
Geeft u hetzelfde geschenk dat u aan uw eigen
werknemers verstrekt en waarop u eindheffing
toepast ook aan andere relaties die niet in
dienst bij u zijn, dan mag u de verschuldigde
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
van uw relaties voor uw rekening nemen door
middel van eindheffing. Ook hiervan dient u
per persoon de waarde aan ons door te geven,
zodat wij het juiste bedrag aan eindheffing in
de aangifte loonheffingen kunnen opnemen. !!:
De verwerking van de waarde van de
kerstpakketten moet conform voorschriften van
de Belastingdienst als gevolg van de Walviswetgeving in de productie van december
verwerkt worden. Wij verzoeken u daarom
dringend deze opgave samen met de mutaties
van december aan te leveren.

Onderstaande informatie is alleen van
belang voor de klanten waarvoor het
WGI uitsluitend de salarisadministratie
verzorgt.

BRIEF BELASTINGDIENST
GEDIFFERENTIEERDE WGA
PREMIE
In november of december 2009 ontvangt u van
de Belastingdienst een brief met betrekking tot
de nieuwe gedifferentieerde premie WGA
2010. Wij verzoeken u hiervan een kopie naar
ons op te sturen.
Indien u eigenrisicodrager bent geworden in
2010 ontvangen wij graag een kopie van de
beschikking die u van de belastingdienst heeft
ontvangen.
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