Tablet/laptop regeling Spring! Peuterspeelscholen 2022
Inmiddels hebben wij vastgesteld welk budget er dit jaar beschikbaar is voor de regeling. Het gaat om
€ 5.000,-. Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden bedraagt € 500,-. Dit betekent dat er
dit jaar maximaal 10 personen gebruik kunnen maken van de regeling. Overigens mag de prijs van de
tablet/laptop hoger liggen dan dit bedrag. Maar je belastingvoordeel wordt berekend op basis van dit
maximum. Voor de meeste werknemers ligt dit voordeel op ongeveer 41,37%.
Goed om alvast te weten



Als je straks een tablet/laptop aan gaat schaffen, dan moet je in ieder geval een factuur
hebben waaruit blijkt dat de aanschaf in 2022 heeft plaatsgevonden.



Deze factuur moet op naam gesteld zijn. Of je moet een kassabon/factuur met eventueel een
bijgevoegde pinbon hebben waar het rekeningnummer van de persoon staat dat hetzelfde is als
het rekeningnummer waar het salaris op wordt gestort.





Tot slot moet op de factuur zichtbaar zijn dat het gaat om de aanschaf van een tablet/laptop.
Je bent vrij om zelf te kiezen welk merk tablet/laptop je koopt.
Je kunt één keer in de drie jaar gebruik maken van deze regeling.

Overige regels en voorwaarden verbonden aan de regeling



Alleen werknemers met een reguliere vaste benoeming bij de Spring! komen in aanmerking
voor de regeling.



Om te kunnen deelnemen moet je dienstverband voldoende ruimte bieden om de verrekening
van de tablet/laptopvergoeding mogelijk te maken.



De vergoeding (het belastingvoordeel) wordt verkregen door verrekening met het vakantiegeld
(mei) en de eindejaarsuitkering (december) al naar gelang de betaling die zich het eerste
voordoet.



De regeling vervalt, met onmiddellijke ingang, zodra de gestelde limiet in het budget voor de
aanvragen op deze regeling is bereikt. Wij zullen personeelsleden berichten indien dit budget
haar limiet lijkt te benaderen. Spring! kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien een
personeelslid dit bericht niet tijdig heeft ontvangen.



De regeling vervalt, met onmiddellijke ingang, indien de overheid haar regels met betrekking tot
belastingvrije vergoedingen (werkkostenregeling) aanpast op die wijze dat een tablet/
laptopvergoeding als gevolg van die aanpassing niet meer mogelijk is.

Tijdspad



Personeelsleden die willen deelnemen aan deze regeling kunnen een mail sturen naar Yvonne
Nijhuis.




Deelnemers ontvangen dan een “Verklaring aanvraag Tablet/laptop vergoeding”.
Deze verklaring dient vóór 1 mei 2022 (verrekening met vakantiegeld) of vóór 1 december
2022 (verrekening met eindejaarsuitkering) te worden verstuurd naar Yvonne Nijhuis:
yvonne.nijhuis@symbiohengelo.nl



De eerste 10 mensen worden toegekend. Indien het aantal hoger is dan 10, dan krijgen
eventuele afvallers in 2022 voorrang bij de aanmelding voor deze regeling in 2023.

