Feestdagen
In het verlengde van de vakantie zullen we ook
de officiële feestdagen even onder uw aandacht
brengen.

Nieuwsbrief nummer 02-2012
Het tweede kwartaal is net begonnen en dat
betekent dat er weer wat veranderingen zullen
plaatsvinden, maar ook plaatsgevonden hebben.
We zullen dit voor u weer even op een rijtje
zetten in de onderstaande nieuwsbrief.
Veel leesplezier.
Heffingsrente
Zoals elk kwartaal wijzigt ook dit kwartaal de
heffings- en invorderingsrente. Bedroeg deze het
eerste kwartaal nog 2,85%, voor het tweede
kwartaal zal deze dalen naar 2,3%.
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Als werkgever moet u de werknemer op deze
dagen vrijgeven. De afspraken staan in uw
collectieve arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk is dat
niet altijd mogelijk. Er zijn ook feestdagen waarop
u als werkgever niet verplicht bent uw werknemer
betaald vrij te geven. Deze feestdagen hebben
we in het groen aangegeven.
Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten

De rente die u momenteel op een spaarrekening
ontvangt is beduidend hoger. Per 01 januari 2013
zal het percentage hoger liggen omdat het dan
gekoppeld gaat worden aan de wettelijke rente
voor niet-handelstransacties. Momenteel
bedraagt deze rente 4%.
Vakantiedagen.
Voor u het weet breekt ook dit jaar de
vakantieperiode weer aan. Zoals wij u al eerder
hebben geïnformeerd is er per 01 januari 2012
een nieuwe vakantiewetgeving ingevoerd die het
volgende tot gevolg heeft.
De wettelijke vakantiedagen die onder de huidige
wetgeving worden opgebouwd vervallen zes
maanden na afloop van het jaar waarin de
opbouw heeft plaatsgevonden.
Voor oude vakantiedagen en bovenwettelijke
vakantiedagen gelden deze regels niet. U zult
dus in uw administratie duidelijk naar voren
moeten laten komen welke vakantiedagen
wettelijk zijn en welke bovenwettelijk. Als
werkgever mag u afwijken van deze
verjaringstermijn echter dan moet u dit wel
schriftelijk vastleggen in een
(arbeids)overeenkomst.

Met ingang van 01 juli 2012 treedt de Wet
normering buitengerechtelijke incassokosten in
werking. Goed nieuws want door het in werking
treden van deze wet worden de incassokosten
aan een wettelijk maximum verbonden.
De wet moet bescherming bieden aan
consumenten maar ook aan bedrijven. De tabel
die hieronder is ingevoegd laat zien wat de
maximale kosten mogen bedragen vanaf 01 juli
2012.
Van €

Tot €

Maximale
Invorderingskosten
(cumulatief)

0
2.500
5.000
10.000

2.500
5.000
10.000
en meer

15% maar minimaal € 40
10%
5%
1%

Nadeel is aldus de incassobranche dat kleine
vorderingen voor de rechter zullen komen omdat
het bedrag dat aan kosten in rekening mag
worden gebracht aan de schuldenaar niet
kostendekkend is. Als de rechter de schuldeiser
in het gelijk stelt dan kunnen de gemaakte kosten
wel in rekening gebracht worden.
Maakt u dus als ondernemer gebruik van een
incassobureau check dan voortijdig welke
afspraken u heeft met deze zodat u niet achteraf
met een kostenpost blijft zitten.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor
onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.

Bijtelling auto van de zaak

Resumé

Zoals bekend is de bijtelling van de auto van de
zaak een vast percentage van de catalogusprijs
van de auto. De catalogusprijs is de prijs van de
auto die voorkomt in de officiële prijslijsten van
het jaar waarin de auto voor het eerst is geleverd
inclusief de BTW en de BPM. Het algemene
percentage bedraagt 25, maar kan ook minder
bedragen als de CO2 uitstoot lager is. Per 01 juli
2012 wijzigen deze tabellen weer. Hieronder ziet
u in de tabellen de huidige en de per 01 juli 2012
geldende bijtellingspercentages per CO2 uitstoot.

Zoals altijd hebben wij voor u weer getracht u op
de hoogte te brengen van een aantal nieuwe
feiten maar ook van bekende feiten die juist in
deze tijd van het jaar voor u weer van belang
kunnen zijn. Mocht u nog vragen hebben naar
aanleiding van deze nieuwsbrief of andere vragen
over uw loonadministratie dat kunt u altijd contact
met ons opnemen.
Heeft u overigens suggesties voor deze
nieuwsbrief dan vernemen wij dat graag.

Benzine
Bijtelling

Bron:

CO2 uitstoot (gram/kilometer)
Tot 1 juli 2012

Vanaf 01 juli 2012

25%
20%
14%
0% *

> 140
111 t/m 140
51 t/m 110
0 t/m 50

> 132
103 t/m 132
51 t/m 102
0 t/m 50

Diesel
Bijtelling

CO2 uitstoot (gram/kilometer)

25%
20%
14%
0% *

Tot 1 juli 2012

Vanaf 01 juli 2012

> 116
96 t/m 116
51 t/m 95
0 t/m 50

> 114
92 t/m 114
51 t/m 91
0 t/m 50
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*Is de auto voor 01 januari 2012 te naam gesteld dan
geldt het percentage van 0 bijtelling tot 01 januari
2017.
Vindt de tenaamstelling van de auto plaats in de
periode 01 januari 2012 tot 01 januari 2014 dan geldt
de bijtelling van 0 gedurende 60 maanden.
Vindt de tenaamstelling van de auto plaats in de
periode 01 januari 2014 tot 01 januari 2016 dan geldt
er een bijtelling van 7% gedurende 60 maanden.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor
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