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Eindafrekening SFT-premie over 2013

Geachte werkgever,
Wij maken voor elk taxibedrijf de eindafrekening over 2013 op voor de betaling van de premie
voor Sociaal Fonds Taxi. Daarvoor hebben wij informatie van u nodig. Wilt u ons
vóór 15 februari 2014 het volgende toesturen:
x de verzamelloonstaat van januari 2013 tot en met december 2013;
x het formulier ‘opgaaf verzamelloonstaat’.
Hoe ziet de verzamelloonstaat er uit?
De verzamelloonstaat dient de namen, geboortedata en in- en uit dienst gegevens van uw
werknemers te bevatten.
65-plussers
Denkt u eraan dat ook 65-plussers SFT-premie dienen af te dragen? Deze regel is van kracht
sinds 1 januari 2009. Er geldt geen leeftijdsbovengrens.
Hoe levert u ons de informatie aan?
Om het u gemakkelijk te maken vindt u bij deze brief het formulier ‘opgaaf verzamelloonstaat’.
Vul dit formulier helemaal in en vergeet niet om het formulier te ondertekenen. Zorg ervoor dat u
dit formulier samen met de verzamelloonstaat vóór 15 februari 2014 aan ons terugstuurt. Een
postzegel is niet nodig. Ons adres is:
Sociaal Fonds Taxi
T.a.v. de afdeling premie-inning
Antwoordnummer 2017
4100 VB Culemborg

Postadres
Postbus 154
4100 AD Culemborg

Bezoekadres
Boschweg 2
4105 DL Culemborg

T 0345 478 473
F 0345 478 480

Stichting Sociaal Fonds Taxi
info@sociaalfondstaxi.nl
www.sociaalfondstaxi.nl

Wanneer ontvangt u de eindafrekening over 2013?
Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben, ontvangt u binnen enkele weken de eindafrekening
over 2013.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u ons bellen. Ons rechtstreekse telefoonnummer is 0345 – 478 486. Of stuur een
e-mail naar sftpremie@sociaalfondstaxi.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen? Bezoek dan regelmatig onze website www.sociaalfondstaxi.nl en abonneer u
op de digitale nieuwsbrief.
Hoogachtend,
SOCIAAL FONDS TAXI

H.J. van Gelderen
directeur

Bijlage:
- formulier ‘opgaaf verzamelloonstaat’

