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In deze nieuwsbrief zetten wij kort de laatste actualiteiten op een rij.

Keuzeregime werkkostenregeling met een jaar verlengd
Het huidige keuzeregime voor de werkkostenregeling wordt met nog een jaar
verlengd. Dat betekent dat ook voor het jaar 2014 werkgevers de keuze hebben het
“oude regime” of de werkkostenregeling toe te passen op de toegekende
employee benefits.
De overheid schept hiermee meer tijd om de werkkostenregeling beter bij de
praktijk aan te laten sluiten:
•
•

Er wordt gekeken naar een nieuw “noodzakelijkheidscriterium” welke in de
plaats zou moeten komen van het geïntroduceerde werkplekcriterium;
Er wordt naar oplossingen gezocht voor administratieve knelpunten: denk
hierbij aan de afrekensystematiek van de 80% eindheffing en het ontbreken
van de mogelijkheid tot gebruik van de 1,5% ruimte op concern niveau;

Crisisheffing met een jaar verlengd
Voor zover het loon van een medewerker in 2012 meer was dan € 150.000, moet
de werkgever daarover in maart 2013 16% crisisheffing betalen.
In verband met de aangekondigde extra bezuinigingen, zal deze eenmalige
crisisheffing eenmalig worden gecontinueerd, waardoor dus ook in 2014
werkgevers met de crisisheffing kunnen worden geconfronteerd.

Levensloopregeling
Recentelijk is een vraag en antwoord Besluit gepubliceerd door de staatssecretaris
van Financiën over de levensloopregeling, zie de bijlage. Aan de hand hiervan
worden praktische vragen opgelost die waren ontstaan met de nieuwe
overgangsregeling voor de levensloopregeling.
Verder heeft het Ministerie van Financiën vorige week toegezegd dat opnames uit
de levensloopregeling in 2013 niet mee zullen worden genomen in de grondslag
voor de berekening van de crisisheffing (zie hiervoor).

Reo
organisatie en Regeling voor Vervvroegde Uitttreding
De Belastingdienst heeft recentelijk
r
eeen standpunt gepubliiceerd inzakke
reo
organisatie en
e de kwalifficatie Regeeling voor Vervroegde
V
Uittreding.
Als een bedrijff een reorgaanisatie wil doorvoeren
n waarbij werknemers
w
enerzijds zich
vrijwillig kunneen melden voor
v
ontsla g en het plaan daarnaasst ook een zzogenoemd
de
“plaaatsmakerssregeling” bevat, heeft de Belastin
ngdienst onvvoldoende ggegevens om
o
op voorhand een
e RVU-beschikking vooor het geh
hele Sociale Plan als zoddanig af te
gevven. Per individueel gevval zal moetten worden
n beoordeeld of er al d an niet spraake
is vvan een RVU
U.

m
eid
Weet modern migratiebel
De Wet moderrn migratieb
beleid worddt met ingan
ng van 1 jun
ni 2013 ingeevoerd. Een
n
belangrijk voordeel van deze wet is ddat de aanvvraagproced
dure om tott Nederland
d te
gere tijd in N
Nederland te
t
worden toegelaten en de aanvraagp rocedure om voor lang
mo
ogen werken
n en verblijvven tot één procedure worden samengevoeggd. De
pro
ocedures wo
orden snelle
er en efficiëënter gemaaakt. Met de invoering vvan de wet
kan
n tevens gem
makkelijker van werkgeever worde
en gewisseld
d zonder daat daar een
nieuwe vergun
nning voor nodig
n
is.
De Immigratie- en Naturaalisatiediensst (IND) zal de Wet modern migrattiebeleid
uitvvoeren en toezien op handhaving
h
. De IND kan bestuurlijke boetes oopleggen aaan
bijvvoorbeeld werkgevers
w
die zich nieet aan de regels houden
n.

Vraagen ?
Bel ons gerust als je nog vragen
v
hebtt.
Harrtelijke groeeten,
Jean-Paul, Martijn, Maurice en Olav
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