
Xtra’s
WIJZIGINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING 
PER 1 JANUARI 2015

Per 1 januari 2015 verandert de werkkostenregeling op de 
volgende 6 punten:
• Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% tot 
 1,2% van uw totale fiscale loon.
• Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen 
 en dergelijke apparatuur zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het 
 noodzakelijkheidscriterium. 
• Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden 
 vrijgesteld.
• Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking
 stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek. 
• U mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op
 concernniveau berekenen en betalen.
• U mag 1 keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen
 binnen de vrije ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak.
Let op!
Op dit moment is de besluitvorming over de wijzigingen in de 
werkkostenregeling nog niet afgerond. Zodra de wijzigingen definitief 
zijn, informeren wij u via onze internetsite.

Noodzakelijkheidscriterium:
Vanaf 1 januari 2015 zijn vergoedingen, verstrekkingen en terbeschik
kingstellingen van gereedschappen, computers, mobiele communicatie
middelen en dergelijke apparatuur gericht vrijgesteld als deze voldoen 
aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium. Dit is het geval als:
• de voorziening naar uw redelijke oordeel noodzakelijk is voor een
 behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking
• u de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de
 werknemer
• uw werknemer de voorziening teruggeeft of de restwaarde van
 deze voorziening aan u betaalt als hij deze niet meer nodig heeft
 voor de dienstbetrekking.
 Als uw werknemer de voorziening niet teruggeeft of de restwaarde
 van de voorziening niet aan u betaalt, moet u vanaf het moment
 dat hij de voorziening niet meer nodig heeft, de restwaarde van de
 voorziening tot zijn loon rekenen. U mag dit loonbestanddeel ook 
 als eindheffingsloon aanwijzen. Het is dan onbelast voor zover u 
 nog vrije ruimte hebt.
‘Noodzakelijk’ betekent dat de werknemer zonder de voorziening 
zijn dienstbetrekking niet goed kan uitoefenen. Dat houdt in dat de 
werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt. 
De mate van dat gebruik is daarbij niet doorslaggevend.

Concernregeling:
De eindheffing van de werkkostenregeling wordt tot 2015 per 
werkgever berekend. Per 1 januari 2015 mag u deze eindheffing op 
concernniveau berekenen. Binnen het concern berekent u de vrije 
ruimte over het totale loon van het concern. Dat kan voordelig zijn 
omdat u zo de vrije ruimte van alle concernonderdelen kunt benutten. 
In deze collectieve vrije ruimte kunt u alle door de concernonderdelen 
aangewezen vergoedingen en verstrekkingen opnemen. Alle  
vergoedingen en verstrekkingen die de concernonderdelen aanwijzen 
als eindheffingsloon, zet u uiteindelijk af tegen de totale vrije ruimte 
van het concern. Het concernonderdeel met het hoogste fiscale loon 
moet eindheffing betalen over het bedrag dat boven de collectieve 
vrije ruimte uitkomt.

U kunt de concernregeling alleen toepassen als alle deelnemende 
concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen.  
Concernonderdelen die tijdens het kalenderjaar deel worden van het 
concern of uit het concern verdwijnen, vallen dus buiten de concern
regeling. Er is sprake van een concern als:
• u een belang van ten minste 95% in een andere werkgever hebt
• een andere werkgever een belang van ten minste 95% in u heeft
• een andere werkgever een belang heeft van ten minste 95% in u en
 daarnaast een belang van ten minste 95% in een derde werkgever
Let op!
Een samenhangende groep inhoudingsplichtigen is niet altijd een 
concern.

Voorbeeld 1: fiets en elektrische scooter
U koopt 10 fietsen voor uw werknemers. De kosten vallen met 
1 boeking (factuurbedrag inclusief btw) in uw vrije ruimte van 1,2% van 
het totale fiscale loon. U boekt de fietsen niet meer per werknemer 
in uw loonadministratie, maar u boekt het hele bedrag in 1 keer als 
eindheffingsloon in uw financiële administratie.
U kunt de fietsen geven zonder te beoordelen hoe vaak uw werk
nemers de fietsen gebruiken voor woonwerkverkeer. Ook is het niet 
meer van belang of uw werknemers de afgelopen 3 jaar al een fiets 
hebben gekregen. Binnen de werkkostenregeling hebt u niet te maken 
met de normen van de regeling voor vrije vergoedingen en verstrek
kingen voor de aanschafprijs (€ 749 per fiets) en voor vergoedingen 
die direct met de fiets samenhangen (€ 82 per kalenderjaar). U kunt 
eventueel een duurdere fiets met hulpmotor of een elektrische scooter 
vergoeden of verstrekken zonder aanvullende eisen. Wel geldt de 
gebruikelijkheidstoets.

Voorbeeld 2: cafetariaregeling voor fietsen
Dankzij de vrije ruimte kunt u belast loon nog steeds omzetten in een 
onbelaste vergoeding of verstrekking voor bijvoorbeeld een fiets. 
De werkkostenregeling geeft u grote vrijheid om hierover afspraken
te maken. U kunt een cafetariaregeling bijvoorbeeld zonder meer 
uitbreiden voor fietsen met hulpmotor.
U kunt uw werknemers ook nog steeds een renteloze lening geven 
voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of elektrische scooter. 
Bij cafetariaregelingen met een lening voor de aanschaf van een 
(elektrische) fiets of een elektrische scooter is het rentevoordeel van 
die personeelslening nihil. Uw werknemer kan bijvoorbeeld ook zijn 
onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 (bedrag voor 2014) per 
kilometer omruilen voor een fiets of gebruiken voor de aflossing van 
de renteloze lening.

Voorbeeld 3: woon-werkverkeer
U geeft uw werknemer voor woonwerkverkeer een vaste vergoeding 
van € 0,19 per kilometer (bedrag voor 2014) op basis van 214 dagen 
per kalenderjaar. U kunt deze regeling ook in 2015 blijven gebruiken. 
Want de werkkostenregeling kent een gerichte vrijstelling voor vervoer.

Voorbeeld 4: gerichte vrijstelling met bovenmatige 
vergoeding
U betaalt uw werknemer een reiskostenvergoeding van € 0,29 per za
kelijke kilometer. Van dit bedrag kunt u € 0,19 (bedrag voor 2014) per 
kilometer onbelast vergoeden omdat hiervoor een gerichte vrijstelling 
geldt. De rest van het bedrag (€ 0,10 per kilometer) komt uit boven het 
normbedrag van de gerichte vrijstelling. U kunt dit als belast loon van 
uw werknemer bestempelen of als eindheffingsloon aanwijzen, of een 
combinatie van beide. Hebt u geen vrije ruimte meer over, dan moet u 
over het meerdere 80% eindheffing betalen, dus € 0,08 per kilometer.
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