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Wijzigingen SNA schema per 1 januari 2020

Wijzigingen SNA schema per 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd en daarmee is de
hoogte van de WW-premie niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin
de werkgever actief is, maar is de aard van het contract leidend voor de hoogte van de WWpremie.
Vanaf 1 januari 2020 zijn er maar twee verschillende WW-premiepercentages: een hoge en
een lage WW-premie. Gezien het grote verschil tussen het hoge en het lage percentage is
het van belang dat er sprake is van een juiste indeling en afdracht.
Deze wetswijziging heeft ook invloed op het SNA Schema. Iedere SNA gecertificeerde
onderneming dient namelijk per werknemer vast te stellen welk premiepercentage van
toepassing is. Meer informatie vindt u in de volgende bijlagen:
Werkwijze ondernemers: een instructie voor premiedifferentiatie
Werkwijze inspectie instellingen: hoe een inspectie instelling dat controleert.
•

Van btw-nummer naar btw-id

In oktober hebben alle eenmanszaken een brief van de Belastingdienst ontvangen met een
nieuw btw-identificatienummer. Bent u een eenmanszaak? Dan moet u dit nummer van 1
januari 2020 vermelden op uw facturen en op uw website.
Deze wijziging zorgt meteen ook voor een normaanpassing in het SNA schema. Per 1 januari
wordt er tijdens een inspectie dan ook gevraagd naar uw btw-identificatienummer en wordt
ook gecheckt of deze btw-id op uw facturen vermeld staat.
In het nieuwe btw-id is uw Burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt en daarmee is uw
privacy beter beschermd. Het nummer gaat per 1 januari 2020 in. Vanaf die datum mag u
uw btw-nummer niet meer gebruiken. Echter, tot 31 december gebruikt u gewoon uw
huidige btw-nummer, maar u kunt zich nu wel al voorbereiden:
Pas uw factuurpapier aan
Pas uw website aan
Informeer vaste leveranciers, uw boekhouder en andere zakenrelaties.
Let op deze aanpassingen mogen pas zichtbaar/gebruikt worden per 1 januari 2020.
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