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1. A lá Carte
Alle overzichten in ‘Loket A lá Carte’ zijn, aan het einde, uitgebreid met een viertal kolommen ten
behoeve van het filteren van de overzichten. Het gaat om de volgende filters:
-

Laatste periode loonaangifte, geeft actualiteit aan van de werkgever;
Groepscode;
Locatie;
Groepsindeling.

2. LIV
In ‘Loket á la Carte’ is:


De analyse ‘41 - Analyse Lage InkomensVoordeel (LIV) Prognose’ aangepast. Aan de
menuomschrijving is ‘Prognose’ toegevoegd. Dit om aan te geven dat deze analyse een
prognose is op basis van de reeds verwerkte loonaangiften en de nog te verwerken
perioden met betrekking tot de loonaangifte. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen
doorgevoerd:
- De kolommen onder ‘Verwachting’ zijn naar voren gehaald in het overzicht. Eerst wordt
‘Verwachting’ getoond, daarna de onderbouwing van de verwachting.
- Werknemers met de groene tabel worden uitgesloten van het overzicht.
- De kolomkoppen zijn aangepast.



De analyse ‘42 - Analyse Lage InkomensVoordeel (LIV) Nog te realiseren’ is toegevoegd.
Deze analyse geeft op basis van de cumulatieve stand van de loonaangifte aan,
o het aantal uren dat een werknemer nog moet maken om in aanmerking te komen
voor de LIV subsidie;
o het loon dat nog verloond moet worden voor een werknemer voor de hoge en lage
LIV subsidie.
De LIV analyses zijn ter ondersteuning van eventuele advisering richting klanten in het kader
van de LIV subsidie. U interpreteert altijd de getoonde gegevens voordat u deze gebruikt
voor advies richting klanten.

3. Sectorpremie hoog - laag (risicogroepen)
De analyse ‘35 - Sectorpremie hoog - laag (risicogroepen)’is uitgebreid met de volgende kolommen:





Datum uit dienst;
Werknemerprofiel;
Loonmodel;
Ingangsdatum en einddatum Afw. Pr. Sector.
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