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Zijn alle declaraties van het personeel van 2018 uitbetaald?
Zijn alle uren/dagen uitbetaald?
Zijn er werknemers van auto gewisseld?
o Op de loonstroken ziet je rechtsboven het kenteken staan. Klopt dit niet met de
werkelijkheid?
o Geef wijzigingen altijd aan ons door? Dit is belangrijk!
Zijn alle bekeuringen ingehouden bij het personeel?
Heb je personeel in dienst genomen met een 56+ leeftijd? Wellicht kun je gebruik maken van
een premiekorting.
o Vraag aan de werknemer of ze uit een uitkeringsinstantie komen.
o Is het antwoord ja, laat de werknemer dan (deze maand nog) een
doelgroepenverklaring bij het UWV aanvragen.
o Stuur deze verklaring naar ons toe.
Heb je de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toegepast daar waar dit mocht?
o Twijfel je? Vraag de werknemer een doelgroepenverklaring aan te vragen bij het
UWV.
o Stuur deze naar ons toe.
Bent je een DGA? Denk aan je gebruikelijk loon van € 45.000 per jaar. Parttime werken is in
beginsel ook gewoon € 45.000. Bij twijfel kun je het beste overleggen met de belastingdienst.
Heb je de afdracht speur- en ontwikkeling ontvangen en geheel verwerkt? Je mag nooit meer
ontvangen, dan wat je had moeten betalen. Bij twijfel stuur de beschikking nog een keer aan
ons op.
Als je gebruik maakt van ons online HR- en salarissysteem vragen wij je goed te kijken naar
de aanvragen van het verlof.
o Zijn deze allemaal goedgekeurd?

Zo niet, dan worden de vakantie-uren niet afgeschreven van de vakantiekaart en zal
de werknemer een te hoog saldo uit 2018 meenemen naar 2019
Als je gebruik maakt van ons online HR- en salarissysteem check dan of alle online
formulieren goedgekeurd en verwerkt zijn?
Is er een aansluiting te vinden in de financiële administratie?
o Zijn alle nettolonen die u betaald hebt ook allemaal verwerkt in de
salarisadministratie?
o Zo niet, geef dit aan ons door, zodat we de juiste nettolonen in het juiste jaar kunnen
verwerken.
Tenslotte moet er een bedrag uit de boekhouding komen die je hebt toegewezen aan de vrije
ruimte inzake de WKR. Bij een overschrijding van de vrije ruimte zullen wij in de
salarisadministratie 80% over het restantbedrag moeten aangeven in de laatste loonaangifte.
o






Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via de chat op onze website
www.pvexpert.nl of via mail info@pvexpert.nl
Je kunt ook bellen op: 0320-256519

PvExpert, voor een kop zonder zorgen

