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Klantnummer
:
Naam werkgever
:
Werknemergegevens
Voorletter(s)-/voorvoegsel(s)-/naam

:
:

Auto van de werkgever

: Ja, vanaf welke datum van toepassing:
Kentekennummer:
Wel of geen bijtelling: Ja / Nee, graag omcirkelen wat van toepassing is!
Indien nee: welke van onderstaande situatie is van toepassing:
- nee, afspraak via werkgever met Belastingdienst;
- nee, werknemer heeft verklaring geen privé gebruik auto van de zaak;
- nee, ander bewijs persoon-/bestelauto;
- nee, doorlopend afwisselend gebruik bestelauto.
Wel of geen eigen bijdrage: Ja / Nee, graag omcirkelen wat van toepassing is!
Indien ja, wat is de eigen bijdrage per maand. €

Onderwijs
Subsidieregeling Praktijkleren

: Ja, vanaf welke datum van toepassing:
: - Vmbo, specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie;
- Mbo, zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat;
Let op: Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (BOL) vallen niet
onder de subsidieregeling.
Wij zoeken u aan ons een kopie van de praktijkovereenkomst door te mailen!
Zonder praktijkovereenkomst kunnen wij geen subsidie aanvragen!

Loonkostenvoordeel (LKV)

Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring
LKV van uw werknemer nodig. U heeft recht op het LKV voor elke werknemer
die onder één van de vier doelgroepen valt:
1. oudere werknemers (56 jaar en ouder);
2. arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
3. werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
4. arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.
Vraag: Is één van de vier doelgroepen bij u van toepassing?
Ja / Nee, indien ja pagina 5 werknemerstamkaart invullen!

Belangrijk:

Let op: Een doelgroepverklaring LKV vraagt u aan binnen 3
maanden nadat u in dienst kwam. Ná 3 maanden is een aanvraag
niet meer mogelijk. Dit dient dan ook met alle middelen te worden
voorkomen.
Overig:
Let op: Zie ook pagina's 3 en 4

:
Belastingdeel heffingskortingen per 01 januari 2019 alleen nog voor
inwoners van Nederland
Handtekening werknemer:
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Datum:

Paraaf werkgever:

Datum:

