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Werkkostenregeling

Wet tegemoetkoming loondomein

Auto van de zaak

Prinsjesdag



Werkkostenregeling

Bron: 

onlineaccountantsmkb.nl



Loon

Loon is

Al het geen uit een dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen 

hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.

They were moving closer on salary.



Werkkostenregeling

WKR

Gerichte 
vrijstelling

Vrijgesteld 
loon

Nihil 
waardering

Vrije ruimte 
1,2%

Sympathie 
en piëteit

Intermediaire 
kosten



Eindheffingsloon

Alle beloningen, vergoedingen en verstrekkingen

Af: verstrekkingen uit sympathie of piëteit

Af: intermediaire kosten

Af: vrijgesteld loon

Loon

Af: te verlonen loon

Aan te wijzen loon voor WKR

Af: gerichte vrijstellingen

Af: vergoedingen en verstrekkingen met een nihil waardering

Af: vrije ruimte (1,2% van de fiscale loonsom)

Eindheffingsloon (80%)



Bruteren versus eindheffing?

Tarief Bruteren Eindheffing

51,75% 107,25% 80%

38,10% 61,55% 80%

Juist?

Werkgever verstrekt 1.000 euro boven de vrije ruimte.

Eindheffing betekent 800 euro extra werkgeverslasten!



Wat kan niet in de vrije ruimte?

Bron: aic-immobilier-dominicaine.com



Hoe fiscaal vriendelijk verlonen?



Proef op de som



Proef op de som 1

Vaste vergoedingen, € 25 per maand

Waar valt deze vergoeding onder?



Proef op de som 2

Bovenmatige reiskostenvergoeding 

Waar valt deze vergoeding onder?



Proef op de som 3

Gereedschapsvergoeding, € 5 per maand

Waar valt deze vergoeding onder?



Proef op de som 4

Werkgever verstrekt lunch aan de werknemers

Waar valt deze vergoeding onder?



Proef op de som 5

Bloemetje met verjaardag, € 20 per verjaardag

Waar valt deze vergoeding onder?



Optimaliseren: te weinig vrije ruimte

Vaste kostenvergoedingen onderbouwen

Personeelsfeest op de zaak in plaats van buiten de deur

Denk aan

Waardering maaltijden lager dan € 3,35?

Kosten koffie en thee etc. niet in de vrije ruimte 

Kosten uitzendkrachten buiten de vrije ruimte

Fietsregeling wijzigen: lening icm onbelaste reiskostenvergoeding

Werkgeversbijdrage personeelsvereniging



Optimaliseren: vrije ruimte over

Belaste bonus etc. omzetten in belastingvrije vergoeding (ook voor de DGA)

Iedere vergoeding of verstrekking, mits gebruikelijk (€ 2.400 norm)

Check cao



Waar ligt het belang?

Beperken 80%-eindheffing

Creëren van vrije ruimte

Benutten van kansen

Wat nodig?

Tijdig een juist en volledig beeld van wkr-relevante

vergoedingen/verstrekkingen



Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)



Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

1 januari 2017

Wet tegemoetkoming loondomein van kracht

Invoering LIV

1 januari 2018

Vervallen premiekortingen

Invoering LKV

Invoering jeugd-LIV

Toekomst?



Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Onderverdeling

Tegemoetkoming zonder doelgroepverklaring LIV 

Tegemoetkoming met doelgroepverklaring LKV 



LIV (1-1-2019)

Voorwaarden

Minimaal 1.248 verloonde uren per jaar

Niet AOW-gerechtigd

Uitbetaling

Jaarlijks achteraf

Uitbetaling LIV 2018 september 2019

Gemiddeld uurloon LIV per werknemer per 

uur

Maximaal LIV per 

werknemer per jaar

≥ € 10,05 ≤ € 11,07 € 1,01 € 2.000 per jaar

˃ € 11,07 ≤ € 12,58 € 0,51 € 1.000 per jaar



Proces LIV

31 januari
fotomoment 1

Uiterlijk 15 
maart

overzicht

1 mei
fotomoment 2

1 augustus
definitieve 

beschikking

Uiterlijk 12 
september
uitbetaling



Verloonde uren

Verloonde uren zijn uren waarover loon wordt betaald, zoals

Contracturen (ook niet gewerkte, maar wel uitbetaalde uren)

Uitbetaalde meer- en overuren

Uitbetaalde verlofuren

Niet verloonde uren

Wel gewerkte maar onbetaalde uren, zoals

Adv-uren

Onbetaalde (overwerk)uren



Jeugd-LIV (1-1-2019)

Voorwaarden

Gemiddeld uurloon dat hoort bij wettelijk minimumjeugdloon

Werknemer is op 31 december 2018 18, 19, 20 of 21 jaar

Uitbetaling

Jaarlijks achteraf

Leeftijd op 

31-12-2018

Jeugd-LIV per werknemer

per verloond uur

Maximaal jeugd-LIV per 

werknemer per jaar

18 jaar € 0,13 € 270,40

19 jaar € 0,16 € 332,80

20 jaar € 0,59 € 1.227,20

21 jaar € 0,91 € 1.892,80



LKV (1-1-2019)

Voorwaarden

Verzekerd voor werknemersverzekeringen

Niet AOW-gerechtigd

6 maanden voorafgaand niet in dienst (n.v.t. bij herplaatsing)

LKV Bedrag per 

verloond uur

Maximumbedrag 

per jaar

Duur

Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Doelgroep banenafspraak en 

scholingsbelemmerden
€ 1,01 € 2.000 3 jaar

Herplaatsen arbeidsgehandicapte 

werknemer
€ 3,05 € 6.000 1 jaar



Doelgroepverklaring

Aanvragen binnen 3 maanden na indiensttreding

Werknemer kan werkgever machtigen voor aanvraag

Vraag bij indiensttreding direct om machtiging!



Overname en fusie

Recht op LKV gaat niet over

Geen sprake van indienstneming of herplaatsing

Wel sprake van voorzetting dienstverband

LKV kan ook niet opnieuw aangevraagd worden

Recht op LIV gaat niet over

Urencriterium wordt niet naar rato berekend



Bijzonderheden (jeugd-)LIV en LKV

Geen samenloop LKV met LIV mogelijk

Wel samenloop LKV en jeugd-LIV mogelijk

Geen toepassing LIV en LKV met terugwerkende kracht!

LKV aanvinken bij loonaangifte

Een onterecht geclaimd LIV of LKV kan worden beboet

boete bedraagt maximaal € 1.319 per onjuistheid



Optimalisatie?

Check salarisadministratie

Check urennorm

Tijdige doelgroepverklaring



Auto van de zaak

Datum eerste tenaamstelling vanaf 2019

Verlaagde bijtelling 4% tot maximaal 

€ 50.000 van catalogusprijs

60-maanden

Let op: eerste tenaamstelling voor 

2016, nooit bijtellingspercentage 22% (!)

CO2-uitstoot 2019

0 4%

Meer dan 0 22%



Youngtimerregeling

Auto minimaal 15 jaar oud

Bijtelling 35%, berekend over 

economische waarde

Youngtimer naast andere auto op de 

zaak? Toepassing bijtelling over één 

auto (hoogste cataloguswaarde)

Toekomst?



Voorbeeld youngtimerregeling

Ondernemer met bestelauto van de zaak, cat. waarde € 27.700

Youngtimer op de zaak, cat. waarde € 35.000, wev € 3.000

Controle Belastingdienst

Onjuiste/onvolledige rittenregistratie

Naheffing bijtelling bestelauto € 6.200 per jaar, boete 50% (drie jaar opgelegd)

Oplossing

Redelijke wetstoepassing

Bijtelling toepassing voor youngtimer (35% wev)

Naheffing verminderd naar € 1.050 per jaar, boete totaal € 500  



Prinsjesdag 2019

WKR

Verhoging vrije ruimte wkr: 1,7% tot loonsom € 400.000 (€ 2.000)

Verklaring omtrent gedrag wordt gericht vrijgesteld

Andere wijzigingen?

Auto van de zaak: bijtelling elektrische auto’s naar 8% (tot € 45.000)

Fiets van de zaak: bijtelling 7% van adviesprijs

Wet DBA?



Vragen
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