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De werkkostenregeling verandert en 

is vanaf januari 2015 verplicht voor 

alle ondernemingen. 

Is uw administratie al gereed? 

De werkkostenregeling geldt voor alle 

vergoedingen (in de meest ruime zin) 

die behoren tot het loon van uw 

medewerkers. Dit kan betekenen dat 

u in januari 2015 uw administratie 

dient aan te passen.  

De meeste ondernemers hebben hier 

nog weinig aandacht aan geschonken. 

De meeste gehoorde uitspraak is “Dat 

zal mijn boekhouder straks wel doen”. 
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Echter straks kan wellicht te laat zijn 

om de juiste aanpassingen te maken en 

uw medewerkers goed te informeren. 

Stappenplan 

Hieronder geven wij de 5 

belangrijkste stappen om u voor te 

bereiden op 2015: 

Stap 1 

Aanpassingen in de administratie. 

Bereken het totaal bedrag aan 

vergoedingen en verstrekkingen om te 

weten of u binnen de vrije ruimte van 

1,2% van de totale loonsom blijft. Dit 
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bedrag is inclusief BTW. Wellicht zult 

u in de administratie nieuwe 

grootboekrekeningen dienen aan te 

maken om dit goed bij te houden. 

Stap 2 

Bepaal of de vergoedingen en 

verstrekkingen loon zijn. Behoren zij 

niet tot het loon dan gaan zij niet ten 

koste van de vrije ruimte. 

Voorbeelden hiervan zijn onder meer: 

voorgeschoten zakelijke kosten, 

aantoonbare zakelijke kosten, kleine 

persoonlijke attenties. 

MEER INFORMATIE OVER DE WERKKOSTENREGELING 
 
Op de website van de Belastingdienst vind u uitgebreide informatie 

over de onderwerp, inclusief de laatste stand van zaken. 
Gebruik hiervoor de volgende link: http://goo.gl/jy471S  
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Stap 3 

Vallen de vergoedingen en 

verstrekkingen onder gerichte 

vrijstellingen of nihil waarderingen. 

Gerichte vrijstellingen zijn onder 

andere: vervoer- en reiskosten, 

studiekosten, noodzakelijke 

gereedschappen en electronica. 

Stap 4 

Bereken de vrije ruimte. 

U kunt maximaal 1,2% van de totale 

fiscale loonsom besteden aan 

onbelaste vergoedingen en 
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verstrekkingen. Op basis van de 

loonsom van 2014 kunt u alvast 

schatten waar dit bedrag op uit gaat 

komen voor 2015. Echter de loonsom 

van 2015 is maatgevend. 

Stap 5 

Keuze tussen vrije ruimte en loon. 

De werkgever bepaalt nu zelf welke 

vergoedingen en verstrekking onder 

de vrije ruimte vallen of worden 

aangemerkt als loon en dus normaal 

belast. Er is geen volledige vrije 

keuze, bepaalde vormen van loon 

kunt u niet zelf kiezen, zoals de 
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(lease)auto van de zaak. De keuze 

blijkt straks uit uw administratie. 

Tenslotte 

U maakt een keuze op moment van 

het vergoeden of verstrekken. 

Als later bij een belastingcontrole 

blijkt dat uw keuze onjuist was, dan 

gaat de Belastingdienst uit van 

eindheffingsloon. 

Een eenmaal gemaakte keuze is 

definitief, behoudens fouten. 

HEEFT U HULP NODIG BIJ DE INVOERING VAN DE WERKKOSTENREGELING? 

NETWERK ADVISEURS kan voor uw onderneming een inventarisatie maken om te 

bepalen in welke mate u aanpassingen dient te maken in uw administratie. Hiermee weet u 

vooraf waar u aan toe bent en voorkomt u verrassingen. 
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