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Werkkostenregeling

Meer informatie:

MKB Servicedesk

Een nieuwe regeling voor vergoedingen en verstrekkingen van
werkgever naar werknemer.
Wat is de werkkostenregeling?
De werkkostenregeling vervangt de huidige regels voor vrije vergoedingen
en verstrekkingen. Werkgevers kunnen met deze regeling maximaal 1,4%
(‘vrije ruimte’) van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen
en verstrekkingen voor de werknemer. Indien de vrije ruimte wordt
overschreden is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing
van 80%. Over dit bedrag is de werkgever echter geen premie
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Naast de werkkostenregeling
kunnen bepaalde zaken onbelast worden vergoed of verstrekt door gebruik
te maken van gerichte vrijstellingen.
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Voor welke vergoedingen en verstrekkingen?
De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen die
tot het loon behoren. Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon
(intermediaire vergoedingen) of vrijgesteld loon (gerichte vrijstellingen en
nihilwaarderingen) zijn, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten
koste van de 1,4% aan vrije ruimte. Zo vallen kleine attenties/ geschenken
buiten de werkkostenregeling.
NB. Er zijn goederen die worden verstrekt (in eigendom overgedragen), ter
beschikking gesteld (in bruikleen gesteld) en vergoed. In bepaalde situaties
zijn zaken alleen onbelast als de werkgever ze ter beschikking stelt.
Uitzonderingen op de werkkostenregeling
Sommige vergoedingen en verstrekkingen gaan niet ten koste van de 1,4%
vrije ruimte. Het gaat dan om intermediaire vergoedingen, gerichte
vrijstellingen en nihilwaarderingen.
Intermediaire vergoedingen zijn vergoedingen voor bedragen die de
werknemer in opdracht en voor rekening van de werkgever voorschiet.
Deze vergoedingen vallen niet onder het loon van de werknemer.
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Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen vallen niet binnen de vrije
ruimte. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Gerichte vrijstellingen
cursussen, congressen, seminars,
vakliteratuur en dergelijke voor het
onderhouden en verbeteren van de
kennis en vaardigheden die nodig zijn
voor het werk

Nihilwaarderingen
ter beschikking gestelde mobiele
telefoon, blackberry of smartphone als
het zakelijke gebruik meer dan 10% is

abonnementen en losse kaartjes voor
reizen met het openbaar vervoer en
vergoedingen voor reizen met eigen
vervoer van maximaal € 0,19 per
zakelijke kilometer

ter beschikking gesteld ov-abonnement
en voordeelurenkaart als uw werknemer
deze kaart ook voor het werk gebruikt

Interessante links:
www.belastingdienst.nl
www.mkb.nl

kosten voor tijdelijk verblijf in het kader consumpties op de werkplek die geen
van de dienstbetrekking
deel uitmaken van een maaltijd
verhuiskosten

arbovoorzieningen

Hoe werkt de regeling?
U bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u in de vrije ruimte
onderbrengt, welke als eindheffingsloon en welke u normaal belast. Per
werknemer kan een andere keuze worden gemaakt. Of u een goed onder
de vrije ruimte brengt bepaalt u uiterlijk op het moment van vergoeden of
verstrekken. De keuze is daarmee definitief. U moet zelf bijhouden hoeveel
vrije ruimte u nog tot uw beschikking heeft.
Werkkostenregeling: wat te doen?
U moet uw huidige arbeidsvoorwaardenpakket bezien om te kijken welke
vergoedingen en verstrekkingen u aan uw personeel geeft. Vervolgens
moet u voor deze vergoedingen en verstrekkingen beoordelen op welke
wijze u ze onder de nieuwe werkkostenregeling fiscaal moet gaan
behandelen. Wij adviseren u zichzelf de volgende vragen te stellen:
¾
¾
¾

Hoeveel wordt er op dit moment feitelijk binnen mijn onderneming
vergoed?
Wat betekent de werkkostenregeling voor de bestaande afspraken
binnen mijn onderneming?
Moeten er wellicht alternatieven komen voor de bestaande
vergoedingen/ verstrekkingen om binnen de 1,4% te blijven?

Wanneer gaat de nieuwe regeling in?
De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 in werking getreden.
Werkgevers moeten uiterlijk 1 januari 2014 overstappen op de nieuwe
regeling. In 2012 vindt nog een evaluatie plaats van de regeling waarna de
werkkostenregeling op punten nog zal worden aangepast.
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