Nieuwsbrief april 2017
Afwezigheid / sluiting i.v.m. de
feestdagen 2017
Ons kantoor is collectief gesloten op,
Hemelvaartsdag 25 mei, 26 mei (de vrijdag
na Hemelvaartsdag) en 2e Pinksterdag 5
juni.
Let op: in week 21 valt Hemelvaartsdag, dit
is de periodeweek.
Houdt u hier rekening mee met het
aanleveren van de uren.

Per 1 juli 2017: nieuwe regels voor het wettelijk minimumloon
De Eerste kamer heeft ingestemd met de herziening van het wettelijk
minimumloon. Dit houdt in dat per 1 juli 2017 de leeftijd voor het
volwassenminimumloon stapsgewijs omlaag gaat en het minimumloon voor
jongeren stapsgewijs omhoog gaat.
Verlaging leeftijd en verhoging minimumloon
De leeftijd waarop werknemers recht hebben op het wettelijk volwassen
minimumloon gaat per 1 juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Het
minimumloon voor jongere werknemers van 18 tot en met 21 jaar gaat in
stappen omhoog.
Dit betekent dat uw werknemers van 18 tot en met 22 jaar per 1 juli 2017 een
hoger wettelijk minimumloon ontvangen.
Op onze site vindt u de tabel met het minimumloon.

Het kan echter zijn dat uw contactpersoon
in deze perioden ook op andere dagen
afwezig is. Indien u uw loonadministratie
voor een bepaalde datum wilt laten
verwerken dan adviseren wij u om dit met
uw contactpersoon te overleggen.

Loonmutaties april / mei 2017
- CAO Wonen: per 1-4-2017 een salarisverhoging van 2,75%
- CAO Timmerindustrie: per 1-5-2017 een salarisverhoging van 0,75%

Relatie avond 2017
Wij willen u graag informeren over actuele onderwerpen betreffende uw loonadministratie en uw personeelsbestand.
Reserveert u dinsdagavond 4 juli 2017 alvast in uw agenda?
U ontvangt binnenkort een uitnodiging met meer informatie.

Princiepakkoord CAO Metaal en Techniek 2017 - 2019
De CAO partijen hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Het resultaat moet nog voorgelegd worden aan
de achterban.
Hieronder vindt u enkele afspraken uit de overeenkomst:
-

De CAO heeft een looptijd van 25 maanden van 1 mei 2017 t/m 31 mei 2019.
loonsverhoging per 1 augustus 2017 van 1,75%
loonsverhoging per 1 januari 2018 van 0,35%
loonsverhoging per 1 juli 2018 van 1,75%
loonsverhoging per 1 januari 2018 van 0,31%
vanaf 1 juli 2017 afschaffing van de jeugdlonen voor 22-jarigen

Het complete principeakkoord vindt u op onze site.

Wijziging mailadres voor per e-mail verzonden loonstroken
De loonstroken worden vanaf 1 mei verzonden vanaf een nieuwe mailserver.
Nu krijgt u de mail via no_reply@aabo-rijssen.nl. Dit wordt no_reply@payrollasp.infor.com. Door deze aanpassing zullen er
waarschijnlijk minder mails in de spam komen van privé-emailboxen.
Let op: door deze wijziging van server kan het zijn dat de mail niet doorgelaten wordt door uw mailserver, het kan zijn dat de
loonstrook dan alsnog in de spam terecht komt.

Auto van de zaak / ter beschikking gestelde (bestel)auto
Wanneer uw werknemer(s) de beschikking hebben over een (bestel)auto, dan moeten zij belasting betalen over het voordeel uit
dienstbetrekking (de zogenaamde bijtelling). Over de bijtelling betaald de werknemer belasting waardoor zijn nettoloon lager wordt.
Auto met bijtelling
Heeft uw werknemer een (bestel) auto waarmee hij privé rijdt en bijtelling heeft dan willen wij u verzoeken door te geven wanneer hij deze
auto heeft gekregen en wat het kenteken is, zodat wij het e.a. goed kunnen verwerken in ons systeem.

Mogelijkheden om bijtelling te voorkomen:
- verklaring geen privé gebruik werknemer
- verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
- doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto
- schriftelijk verbod op privégebruik
- onmogelijk gebruik bestelauto
Verklaring geen privé gebruik werknemer
Deze verklaring kan de werknemer aanvragen via de Belastingdienst wanneer hij minder dan 500 privékilometers per jaar rijdt. De
werknemer moet wel een sluitende rittenadministratie bijhouden waaruit blijkt dat hij minder dan 500 kilometer privé per jaar heeft
gereden.
Bij bestelauto mag onder voorwaarden een vereenvoudigde rittenregistratie worden bijgehouden:
Als de werknemer door de aard van zijn werkzaamheden (vaak) veel ritten op 1 dag heeft, dan mag hij het bewijs voor het aantal gereden
privékilometers leveren met een vereenvoudigde rittenregistratie.
De voorwaarden voor het bewijzen met vereenvoudigde rittenregistratie zijn dat de werkgever schriftelijk met de werknemer heeft
afgesproken dat:
- hij een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt
- privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan
- de werkgever de zakelijke adressen in zijn administratie heeft
Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Deze verklaring kan de werknemer aanvragen wanneer hij de bestelauto niet privé gebruikt. De werknemer hoeft geen rittenadministratie
bij te houden. De Belastingdienst houdt onder ander met camera’s toezicht op het gebruik van zakelijke bestelauto’s. De Belastingdienst
kan de werknemer vragen het zakelijk karakter van een bepaalde rit op een ongebruikelijk tijdstip of een bijzondere locatie aan te tonen
(dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze de auto hebben gezien bij een pretpark). Kan de werknemer het zakelijk gebruik niet aantonen, dan
gaat de Belastingdienst ervan uit dat hij privé heeft gereden en dan moet er alsnog bijtelling worden toegepast en kan de werknemer een
boete krijgen.
Doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto
Wanneer de (bestel)auto doorlopend en afwisselend door meerdere werknemers wordt gebruikt, door de aard van het werk, kan deze
auto door de werkgever afgekocht worden voor € 300 per jaar. De werknemers hebben dan geen bijtelling.
Schriftelijk verbod op privégebruik van de auto
Met een schriftelijk verbod op privégebruik kan de bijtelling worden voorkomen:
- dit verbod moet schriftelijk zijn vastgelegd
- werkgever moet dit bewaren bij de loonadministratie
- als het verbod niet wordt nageleefd moet de werkgever sancties nemen
- de werkgever moet erop toezien dat de auto niet privé wordt gebruikt (controles houden)
Onmogelijk gebruik buiten werktijd
Er is geen bijtelling wanneer de bestelauto niet buiten werktijd gebruikt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bestelauto
buiten werktijd op een afgesloten bedrijfsterrein wordt geplaatst.
De werkgever dient van bovenstaande verklaring(en) een kopie te bewaren.

