
Checklist jaarovergang: SpotOnMedics Personeel

Aandachtsgebieden voor uw personeels- / salarisadminstratie

Het jaar 2018 loopt alweer op zijn einde. Daarom brengen we u graag op de hoogte van de jaarafsluiting van SpotOnMedics 
FysioOne, SpotOnMedics Financieel (het financieel serviceplatform) en SpotOnMedics Personeel (de salarisadministratie). 

Door middel van deze eindejaarschecklist kunt u aan de slag met uw personeelsadministratie. U kunt de checklist printen en 
stapsgewijs afvinken. Zo weet u zeker dat u niets vergeet en dat uw administratie helemaal klaar is voor 2019. 

Instructievideo’s
In de instructievideo’s leggen wij u stap-voor-stap uit waar u rekening mee dient te houden. We hebben de video’s voor u verza-
meld op een aparte pagina. Zie: https://academy.SpotOnMedics.nl/instructievideos/ 

NB: In de instructievideo’s wordt gesproken over de jaarovergang 2017 > 2018. Dit kunt u negeren, de inhoud is namelijk ook van 
toepassing op de jaarovergang 2018 > 2019. 

Werkkostenregeling (WKR)
In de maand december geeft u wellicht een kerstgeschenk aan uw werknemers en/of relaties. Klik op de volgende link voor 
informatie over de werkkostenregeling: http://SpotOnMedics.nl/werkkostenregeling-komt-u-eruit/
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Kopie van het schrijven 
van Belastingdienst  
Mededeling loonheffingen 
Gedifferentieerde 
Premiepercentage 
Werkhervattingskas 2019

Deze mededeling 
zou u in de maand 

november 2018 van 
de belastingdienst 
ontvangen moeten 

hebben

Afstemming uitgaven aan 
personeel kalenderjaar 
2018 in het kader van de 
werkkostenregeling

Indien personeel
in dienst

Doorgeven van de eventu-
ele waarde van verstrekte 
kerstpakketten (bon)

Voor 12 januari 
2019 doorgeven

Acties door de praktijk

Zodra u de WhK-beschikking ontvangt deze mailen naar 
Personeel@SpotOnMedics.nl.

Administratie up-to-date houden (bonnen inleveren) 
en toetsen op forfait van 1,2%.

Aanleveren bon van de kerstgeschenken 
voor werknemers of relaties.

Checklist jaarovergang: SpotOnMedics Personeel

Heeft u vragen over uw personeelsadministratie? 
Bij vragen over SpotOnMedics Personeel verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw vaste contactpersoon.  

Heeft u vragen over uw hoe u uw personeelsadministratie het beste kunt afsluiten? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact 
op te nemen met de afdeling SpotOnMedics Personeel. U kunt hen bereiken via 088 6600 800 (keuze 4).

Doorgeven van de 
eventuele wijzigingen in 
arbeidsduur en loon van de 
medewerkers per 1-1-2019

Indien er wijzigingen 
doorgevoerd dienen 

te worden in de 
administratie

Doorgeven van de het 
percentage ziekteverzuim 
verzekeraar 2019 waar-
mee rekening gehouden 
moet worden als werkge-
verslast bij de vaststelling 
van de variabele salaris.

Indien uw praktijk 
medewerkers 

verloont op basis 
van omzet 

Doorgeven van wijzigingen, per e-mail of via mutatie-
formulier in SpotOnMedics Personeel.

Per e-mail doorgeven van polisblad verzekeraar met 
percentage 2019 per e-mail..

Check Wat Wanneer Hoe
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Op de online Academy vindt u de complete handleiding inclusief instructievideo’s:
Ga naar: Academy > Documentatie > Handleidingen > Jaarovergang


