Maandbrief salarisbetaling

Hierbij ontvangt u de maandbrief februari 2021
voor medewerkers van onze klanten. Uitgangspunt is u te voorzien van praktische informatie
over actuele zaken rondom uw salarisbetaling.
Tevens informeren wij u over algemene ontwikkelingen op het gebied van onze dienstverlening, de cao en uw arbeidsvoorwaarden.

Salaris
Deze maand wordt aan u het salaris over de
maand februari 2021 uitbetaald. De geplande betaaldatum van het salaris is 25 februari. Alle (vervangings)mutaties die voor 10 februari 17.00 uur
correct en volledig door ons zijn ontvangen, zijn
gegarandeerd verwerkt. De geplande betaaldatum
van het salaris over de maand maart is 25 maart.

Tarief bijzondere beloningen
Het tarief bijzondere beloningen is het loonheffingstarief dat op incidentele betalingen, zoals
vakantie-uitkering, wordt toegepast. Het tarief
wordt uitgedrukt in een percentage en wordt bepaald op basis van het ontvangen loon bij uw
werkgever in het voorgaande jaar. De loonheffing
die in 2021 op uw salaris wordt ingehouden, is de
voorheffing van de door u uiteindelijk af te rekenen inkomstenbelasting 2021. Heeft u bij uw huidige werkgever in het kalenderjaar 2020 een belastbaar loon ontvangen tussen € 10.917 en
€ 20.219, dan wordt nu 8,33% loonheffing berekend over incidentele betalingen. Bent u niet het
gehele jaar in dienst geweest dan wordt dit belastbaar loon omgerekend naar een jaarbedrag.
Indien u in dit jaar een belastbaar loon gaat verdienen dat ruim hoger is dan het loon over 2020,
dan wordt voor de uiteindelijke afrekening bij de
aangifte inkomstenbelasting, te weinig loonheffing ingehouden. Wij kunnen en mogen niet zelf
het initiatief nemen om meer loonheffing in te
houden op uw salaris om te voorkomen dat u volgend jaar wordt geconfronteerd met een aanslag
inkomstenbelasting over dit kalenderjaar. U kunt
ons wel zelf verzoeken meer loonheffing in te
houden op uw salaris.

Februari
2021

Reiskostenvergoeding 2021
In de maandbrief van januari hebben wij aangegeven dat de Belastingdienst werkgevers verplicht
vanaf 1 februari rekening te houden met dagen
dat er thuis gewerkt wordt bij het onbelast vaststellen van de reiskostenvergoeding. Eind januari
is bekendgemaakt dat dit besluit is uitgesteld tot
1 april. Uw werkgever kan uiteraard op grond van
de cao de reiskostenvergoeding nu al vaststellen
op basis van het werkelijk aantal reisdagen. Heeft
uw werkgever dit besloten, dan heeft dit effect
op de hoogte van uw reiskostenvergoeding.

Aangifte Inkomstenbelasting
Uw aangifte over 2020 moet voor 1 mei 2021 zijn
ingediend bij de Belastingdienst. Via de website
van de Belastingdienst kunt u vanaf 1 maart 2021
de door de Belastingdienst ingevulde aangifte
downloaden. Met de door de Belastingdienst ingevulde gegevens moet u de aangifte inkomstenbelasting indienen. Hoewel de gegevens van de Belastingdienst normaliter overeenkomen met de
gegevens van uw jaaropgave, adviseren wij u altijd te controleren of de gegevens van de Belastingdienst daadwerkelijk gelijk zijn. Wijken de
gegevens af, pas de gegevens in de aangifte aan
naar cijfers zoals deze op uw jaaropgave staan
vermeld.

Verzoek om uitstel aangifte Inkomstenbelasting

Veiliger inloggen met 2-factor
authenticatie

Heeft u een aangiftebrief Inkomstenbelasting van
de Belastingdienst ontvangen, dan moet uw aangifte vóór de inleverdatum die in uw aangiftebrief
staat, zijn ingediend. Indien het u niet lukt voor
deze datum uw aangifte in te dienen, kunt u uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. U krijgt dan
langer de tijd om aangifte te doen. Als u geen uitstel heeft aangevraagd vóór de uiterste inleverdatum, kan dat niet meer. Het aanvragen van uitstel kunt u doen via uw persoonlijke inlogpagina
bij de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst), door
middel van het formulier ‘aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting’, of telefonisch via
0800 – 0543.

In de maandbrief hebben wij een aantal maal
aandacht besteed aan de extra beveiligingsstap
die dit jaar ingebouwd is in uw Youforce account.
In de week van 30 november is naar iedereen op
wie dit van toepassing is een mail gestuurd om
het Youforce account te activeren en te voorzien
van 2 factor authenticatie via de PingID app. Op
deze pagina vindt u alle relevante informatie
over het instellen van 2 factor authenticatie op
uw Youforce account. Mocht u na het lezen van
de informatie nog problemen ondervinden met
het activeren van uw account dan kunt u dit via
deze pagina melden. De link die u ontvangt om
uw account te activeren is maximaal 5 dagen geldig. Heeft u niet tijdig uw account geactiveerd,
dan kunt u van ons een nieuwe mail met link ontvangen. Ook dit kunt u aanvragen via dit contactformulier op onze website.
De mail wordt verzonden vanuit het e-mailadres
noreply@youforce.com. Nadrukkelijk willen we
aangeven dat mail vanuit dit e-mailadres geen
spam is en ook niet wordt gebruikt door hackers.

Krijgt u uitstel en moet u over 2020 nog belasting
betalen, dan zal de Belastingdienst vanaf 1 juli
2021 4% rente in rekening brengen over de nog te
betalen belasting.

Adresgegevens
Voor de bepaling van bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en verzending van
correspondentie aan u persoonlijk, is het van
groot belang dat wij over uw actuele adresgegevens beschikken. Mocht u verhuizen, dan kunt u
uw verhuizing melden via uw Youforce account in
Selfservice. Wij verzoeken u de adresgegevens op
uw salarisstrook te controleren en eventuele correcties door te geven.

Einde overgangsregeling levensloop
In het verleden kon u fiscaal vriendelijk sparen
via de levensloopregeling. In 2013 is deze regeling
afgeschaft, maar was er nog een overgangsregeling voor personen die voor 2013 al deelnamen
aan de regeling. Deze overgangsregeling stopt op
1 november van dit jaar. Mocht u op 1 november
nog een tegoed op uw levenslooprekening hebben, dan zal de bank en/of verzekeraar het saldo
naar u overschrijven, onder inhouding van loonheffing.

Aanmelden voor maandbrief salarisbetaling
Kent u personen voor wie de maandbrief salarisbetaling interessant kan zijn, maar die hem nog
niet ontvangen? Attendeer hen er dan op dat ze
zich kunnen inschrijven via deze pagina. Na aanmelding ontvangen zij de eerstvolgende maandbrief per e-mail.

www.dyade.nl
Op de website van Dyade vindt u onder Personele
administratie veel informatie en diverse aanvraagformulieren, zoals voor ouderschapsverlof,
verlof voor oudere werknemers of de fietsregeling. Ook zijn hier alle relevante actuele onderwijs-cao’s digitaal voor u beschikbaar.

Dyade voordeelservice
Bent u al bekend met Dyade Voordeelservice?

