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Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015
In dit document kijken we naar de praktische toepassing van de werkkostenregeling in Loon, en de
'gevolgen' daarvan. De werkkostenregeling is reeds sinds 2015 verplicht, dus u móet ermee
werken voor uw vergoedingen en verstrekkingen. En Loon zal de regeling automatisch toepassen.

Vrije ruimte in 2023 3,0 procent
De vrije ruimte bedraagt per 1 januari 2023 3,0% is voor de eerste € 400.000 van de fiscale
loonsom. Boven de € 400.000 geldt in 2023 (net als in 2021 en 2022) een vrije ruimte van 1,18%.
Vanaf 2024 veranderen de cijfers weer, zo is de verwachting. Zie de onderstaande tabel voor een
overzicht van alle percentages in de periode 2022 -2024:
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Voorbeeld vrije ruimte voor 2023
Een werkgever heeft een fiscale loonsom van € 2.500.000,Over de eerste € 400.000,- wordt gerekend met het percentage van 3,0%. Over het overige wordt
gerekend met een percentage van 1,18%. De vrije ruimte van deze werkgever is in dit geval:
3,0% van € 400.000 = € 12.000,1,18% van € 2.100.000 = € 24.780,Totale vrije ruimte = € 36.780,-

Werkkostenregeling in schema
De werkkostenregeling ziet er - in het kort – schematisch zo uit:

Meer info theorie WKR
Als u meer wilt weten over de theorie van de werkkostenregeling, lees dan deze uitleg:
https://www.loon.nl/Handleiding/Werkkostenregeling.pdf
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Nooit belaste toeslagen (o.a. gerichte vrijstellingen)
Als een toeslag nooit belast is voor de werkkostenregeling (noch voor de werkgever, noch voor de
werknemer), dan voert u die toeslag in via het tabblad 'Looncomponenten', 'Nooit belast (o.a.
gerichte vrijstellingen)'. U kiest als 'Type' de 'Gerichte vrijstelling werkkostenregeling'. Deze toeslag
gaat dan niet ten koste van de 3,0% vrije ruimte (boven de € 400.000 1,18%). Percentages 2023.
Als u een werknemer bijvoorbeeld iedere maand € 10 vakliteratuur onbelast vergoedt, dan voert u
de toeslag vakliteratuur op die manier in, en geeft u als omschrijving 'Vakliteratuur':

Afbeelding: 'Toeslag' (Looncomponent), 'Nooit belast'

Reiskosten
Loon ziet de reiskosten vanzelf als een gerichte vrijstelling, en zal die dus niet onder de
werkkostenregeling 'schuiven'. U kunt de reiskosten dus ongewijzigd in Loon laten staan als u aan
de slag wilt met de werkkostenregeling.

Onbelaste toeslagen (belast via WKR)
Als een onbelaste toeslag niet vrijgesteld is voor de werkkostenregeling, dan voert u die toeslag in
via het tabblad 'Looncomponenten', 'Onbelast (belast via WKR)'. Dan gaat die toeslag dus ten
koste van de 3,0% vrije ruimte van de werkkostenregeling.
Voorbeeld: een werknemer ontvangt een onbelaste representatietoeslag van € 25 per maand. U
voert die € 25 in Loon in als een onbelaste toeslag want representatiekosten zijn niet gericht
vrijgesteld.
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Afbeelding: 'Toeslag', 'Onbelast (belast via WKR)'

Negatieve onbelaste toeslagen
Eventuele negatieve onbelaste toeslagen (zoals de cadeaupot, of de personeelsvereniging) vallen
uiteraard niet onder werkkostenregeling. Anders zouden ze de vrije ruimte door het negatieve
bedrag vergroten.
U voert negatieve onbelaste toeslagen in als 'Looncomponenten', 'Nooit belast (o.a. gerichte
vrijstellingen)'. Loon houdt ze op die manier geheel buiten de werkkostenregeling. Bij 'Type' kunt u
uit meerdere 'voorgebakken' varianten kiezen.
Voorbeeld: een werknemer betaalt iedere maand € 10 aan de cadeaupot. U voert die € 10 dan in
via het tabblad 'Toeslag', 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen)'. U kiest als 'Type' de
cadeaupot. Als 'Waarde' geeft u in -10:

Afbeelding: 'Toeslag', 'Nooit belast', 'Cadeaupot'
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Nooit belaste of onbelaste toeslagen apart in de journaalpost?
Als u uw nooit belaste of onbelaste toeslagen apart in de journaalpost terug wilt zien, doe dan dit:
1) 'Looncomponenten'
2) 'Nieuw type'. U ziet dan dit scherm:

Afbeelding: 'Looncomponenten', 'Nieuw type'
3) Maak uw keuze. In ons bovenstaande voorbeeld 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen)'. U
kunt natuurlijk ook kiezen voor 'Onbelast (belast via WKR)', als die van toepassing is.
4) 'Voeg type toe' (rechts onderin)
5) Geef het gewenste 'Type' in en het grootboeknummer (voorbeeld):

Afbeelding: 'Looncomponenten', 'Nieuw type toeslag', Nooit belast
6) U kunt hier per 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen)' het grootboeknummer invoeren. U ziet
die dan gespecificeerd terug in de journaalpost. Idem voor de 'Onbelast (belast via WKR)', als u
die gekozen hebt.
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Kosten uit uw financiële administratie
De werkgever vergoedt buiten Loon om hoogstwaarschijnlijk nog een aantal kosten aan de
werknemers. Deze vergoedingen worden vanuit de financiële administratie ingevoerd in Loon bij
de aangifte loonheffingen in het veldje 'Totaal Werkkostenregeling uit financiële administratie'.
Daar vult u in welk bedrag (inclusief BTW!) er in een periode onder de Werkkostenregeling moet
worden geschaard vanuit uw financiële administratie. Immers, een deel van de werkkostenbedragen zal dus buiten het Loon-pakket om gaan, maar ze verschijnen uiteraard wel in uw
boekhouding.
Het bedrag dat u invult in het veld 'Totaal werkkostenregeling uit financiële administratie' neemt
Loon vanzelf mee in de vergelijking met de vrije ruimte van 3,0% (boven de € 400.000 1,18%).
Percentages 2023. Geeft u dus uw totale werkkosten op, en niet alleen het deel waarover
(eventueel) eindheffing moet worden betaald.
In het onderstaande voorbeeld bedraagt het 'Totaal werkkostenregeling uit financiële administratie'
€ 330:

Afbeelding: 'Loonaangifte', 'Totale werkkostenregeling uit financiële administratie'

Afrekenen 80% eindheffing in laatste aangifte van het jaar
• Als de vrije ruimte op is, moet de werkgever 80% eindheffing over de vergoeding of verstrekking
betalen.
• Loon rekent af in de laatste aangifte loonheffingen van het jaar. Dat zal bij maandaangiften
dus december zijn. De eindheffing mag van de Belastingdienst in principe ook na het
kalenderjaar worden betaald. Dus in januari van het volgende jaar, maar Loon doet dat niet zo.
• Kortom, Loon regelt de eindheffing zelf. U hebt hier geen omkijken naar.
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Onderdelen overzicht Werkkostenregeling
Loon houdt in de peiling in hoeverre de vrije ruimte al is opgebruikt, en toont de actuele stand. U
kunt dat zien in het boekhoudkundige overzicht 'Werkkostenregeling'.
U draait het overzicht via 'Overzichten', 'Boekhouding', 'Werkkostenregeling'. Het overzicht kan
logischerwijze alleen per jaar worden gedraaid.
U ziet op het werkkosten-overzicht onder meer:
- Totaal van de toeslagen die een beroep doen op de vrije ruimte van de WKR
- Het bedrag uit uw financiële administratie, door u ingegeven bij de loonaangifte van periode ***
- De cumulatieve vrije ruimte: 3,0% van het cumulatieve fiscaal loon in dit jaar (1,18% boven de
€ 400.000, cijfers 2023)
- De resulterende grondslag eindheffing
- Te betalen eindheffing: 80% over de grondslag
Loon merkt in het overzicht voor alle duidelijkheid nog op: 'De te betalen eindheffing zal verrekend
worden in de laatste loonaangifte van 2023.'
Daaronder zien we de specificatie van het fiscaal loon, per werknemer. Die zijn cumulatief, dus tot
nu toe in het jaar.
Ook zien de we specificatie van de toeslagen die een beroep doen op de vrije ruimte, dus de –
voor de werknemer - 'Onbelaste' toeslagen.

Voorbeeld Werkkostenregeling in Loon
In dit voorbeeld laten we alle aspecten van de werkkostenregeling in Loon weer even de revue
passeren.
Fiscaal loon tot nu toe, en vrije ruimte
• De werkgever heeft een fiscaal jaarloon (tot en met november) van € 77.450
• Vrije ruimte is dus € 2.323,50 (3,0% van € 77.450)
Vergoedingen
De werkgever vergoedt één werknemer (Bakker) iedere maand voor € 25 aan representatiekosten.
En eenmalig (in de maand juni) was er een 'fietsvergoeding na 5 jaar in dienst' voor werknemer R.
Koning (€ 600), en A. Vader (€ 740). Die vergoedingen gaan ten koste van de vrije ruimte, en zijn
dan ook in Loon worden ingevoerd als een 'Toeslag', 'Onbelast'.
Tevens worden er iedere maand maaltijden met een zakelijk karakter, reiskosten en vakliteratuur
vergoed aan de werknemer(s). Die vergoedingen zijn gerichte vrijstellingen, dus die hebben geen
invloed op de vrije ruimte. De toeslagen (Looncomponenten) zijn dan ook ingevoerd als
'Looncomponenten', 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen'). Hetzelfde geldt voor de negatieve
toeslag 'Cadeaupot', die de werknemers zelf betalen, maar uiteraard geen invloed mogen hebben
op de vrije ruimte.
In – als voorbeeld – de loonberekening van R. Koning, juni zien de diverse toeslagen en
vergoedingen er zo uit:
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Afbeelding: 'Loonberekening','Onbelaste toeslagen' (fietsvergoeding)' en 'Nooit belaste toeslag'
(cadeaupot, reiskosten, zakelijke maaltijden)
Overzicht 'Werkkostenregeling'
In het overzicht 'Werkkostenregeling' zien we de vergoedingen voor de cadeaupot, de maaltijden,
en de reiskosten niet terug, omdat die geen invloed hebben op die regeling.
De onbelaste toeslag voor de representatie zien we wél terug in het overzicht. En ook de
fietsvergoeding voor Koning en Vader vinden we terug in het overzicht 'Werkkostenregeling'.
Vergoedingen via de financiële administratie
De werkgever vergoedt buiten Loon om nog een aantal kosten aan de werknemers. Deze
vergoedingen via de financiële administratie worden ingevoerd via de aangifte loonheffingen in het
veldje 'Totaal werkkostenregeling uit financiële administratie'.
In ons voorbeeld gaat het om € 1.006,85 in de november-aangifte (periode 11):
Eindheffing door overschrijding vrije ruimte
De werkgever draait maand na maand de lonen, en natuurlijk ook de loonaangiften. Iedere maand
wordt er € 25 van de vrije ruimte afgesnoept door de representatiekosten, en in de maand juni
wordt de vrije ruimte verlaagd door de 'jubileumfiets' voor werknemers Koning en Vader.
Daarnaast verlagen ook de kostenvergoedingen van € 1.006,85 uit de financiële administratie de
vrije ruimte (in de maand november).
In ons voorbeeld is in november de vrije ruimte (€ 2.323,50) niet meer toereikend voor alle
vergoedingen en verstrekkingen. In november moet er – stel - over € 843,35 eindheffing worden
'betaald'. 80% daarvan is € 674,68.
Bovenin het overzicht 'Werkkostenregeling' zien de berekening van vrije ruimte en de te betalen
eindheffing:
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Afbeelding: Overzicht 'Werkkostenregeling', Eindheffing
Specificatie fiscaal loon en specificatie onbelaste toeslagen
Onder de berekening van vrije ruimte, en de (eventueel) te betalen eindheffing zien we de
specificatie van het fiscaal loon per werknemer, en de specificatie van de - voor de werknemer onbelaste toeslagen:

Afbeelding: Overzicht 'Werkkostenregeling', Specificatie fiscaal loon toeslagen

Loon checkt en corrigeert. Tot en met de laatste verloning en aangifte
De € 674,68 eindheffing uit ons voorbeeld wordt – zoals gezegd – niet verrekend bij de aangifte
van november. Loon zal pas bij de laatste aangifte (december) kijken wat de precieze situatie is en
aan de hand dáárvan de eindheffing eventueel in rekening brengen.
Loon moet daartoe dus tot en met de laatste aangifte in de gaten houden wat de basis is voor de
vrije ruimte (1.7% van het fiscaal loon 2023 tot € 400.000, daarboven 1,18%). En welk
totaalbedrag er aanspraak maakt op die vrije ruimte. Het resultaat: het eventuele (!)
eindheffingsbedrag over 2023.
Voorbeeld alsnog geen eindheffing in december
Stel dat de werkgever in ons voorbeeld een prima jaar heeft gedraaid. Er kan in december aan alle
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werknemers een bruto eindejaarsbonus worden uitgedeeld van € 5.000 per persoon.
Het fiscale jaarloon zal dan zodanig stijgen dat – mutatis mutandis - het fiscaal jaarloon hoger is
dan de aanspraak op de vrije ruimte. Het resultaat in dit voorbeeld: geen eindheffingsbedrag over
2023 door de bonus in december.
Overigens, de resterende vrije ruimte mag helaas niet worden meegenomen naar de vrije ruimte
van het volgende jaar. Dat restbedrag 'verdampt', dus.
Wél eindheffing in december?
Mocht er aan het einde van het jaar wél sprake zijn van een overschrijding der vrije ruimte, dan
zien we het betreffende bedrag terug in de loonaangifte over december, onder de noemer
'Eindheffing overschrijding werkkostenregeling'.
Het bedrag gaat dan uiteraard vanzelf mee in de aangifte als optelpost.

Concernregeling
Theorie concernregeling
Eén van de maatregelen uit het Belastingplan 2015 die de werkkostenregeling (WKR) moet
vereenvoudigen, is de invoering van de zogenoemde concernregeling. Dat betekent dat
organisaties uit hetzelfde concern onder voorwaarden één gezamenlijke vrije ruimte mogen
hanteren.
Met de concernregeling wordt er een collectieve vrije ruimte gecreëerd waaruit alle aangewezen
vergoedingen en verstrekkingen van de verschillende werkgevers uit het concern belastingvrij
kunnen plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat het concern geen splitsing hoeft te maken tussen
vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene
concernonderdeel worden gedaan en deels ten behoeve van werknemers van een ander
concernonderdeel.
U kunt in Loon aangeven dat u de concernregeling wilt hanteren op het tabblad
'Werkkostenregeling' bij de werkgever:

Afbeelding: 'Werkgever', 'Werkkostenregeling', 'Concernregeling'

Werkkostenregeling in Loon

10

Concernregeling. Afrekenen bij andere werkgever?
Als u in het scherm aangeeft 'Afrekenen bij andere werkgever' dan wordt de WKR voor de huidige
werkgever (= 'geopende' werkgever) in zijn geheel niet toegepast. Die wilt u immers verschuiven
naar een andere werkgever. In dat geval worden de overige veldjes in dit scherm dan ook
onbenaderbaar.
De betreffende WKR-gegevens van de werkgever die u buiten de WKR wilt houden, moet u dan
natuurlijk wel invullen bij die 'andere werkgever'. Dus het fiscaal loon, de kosten uit de financiële
administratie, en het toeslagenbedrag uit de loonadministratie.
Voorbeeld: U bevindt zich nu in het scherm van werkgever A. U wilt de WKR van werkgever A
laten afrekenen bij werkgever B. Dan vinkt u hier de optie 'Afrekenen bij andere werkgever' aan. Bij
werkgever B vult u vervolgens het fiscaal loon, de kosten uit financiële administratie, en het
toeslagenbedrag uit de loonadministratie van werkgever A in. Alles over het gehele jaar.
De WKR-getallen van de werkgever (A) vindt u via het boekhoudkundige overzicht
'Werkkostenregeling'.
Concernregeling. Afrekenen bij deze werkgever?
Als u in het scherm niet aangeeft 'Afrekenen bij andere werkgever' dan wordt de WKR in zijn
geheel toegepast bij de huidige werkgever. In dat geval moet u in de overige veldjes in dit scherm
de gegevens van de andere werkgever(s) invullen. Dus het fiscaal loon, de kosten uit de financiële
administratie, en het toeslagenbedrag uit de loonadministratie. Alles over het gehele jaar.
Voorbeeld: U bevindt zich nu in het scherm van werkgever B. U wilt de WKR van werkgever A ook
(!) laten afrekenen bij werkgever B. Dan vinkt u hier de optie 'Afrekenen bij andere werkgever' niet
aan. U vult hier vervolgens het fiscaal loon, de kosten financiële administratie, en het toeslagenbedrag uit de loonadministratie van werkgever A in. Alles over het gehele jaar. Voor de goede
orde: bij werkgever A geeft u aan 'Afrekenen bij andere werkgever'.
De WKR-getallen van de werkgever (A) vindt u via het boekhoudkundige overzicht
'Werkkostenregeling'.
Concernregeling. Uitleg groene tabel voor WKR
In het scherm voor de concernregeling ziet u ook het veldje 'Fiscaal loon GROENE tabel' staan.
Als er in een onderneming loon uit vroegere arbeid (groene tabel) in de loonadministratie is
opgenomen, telt dit mee voor de berekening van de vrije ruimte als het betreffende bedrag lager is
dan 10% van de totale loonsom.
Bedraagt het loon uit vroegere arbeid meer dan 10% van de totale loonsom, dan mag dit niet
worden meegenomen voor de berekening van de vrije ruimte. Ook het loon van werknemers die in
Nederland niet aan de belastingheffing zijn onderworpen, telt niet mee.
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Meer info Werkkostenregeling
• Als u meer wilt weten over de theorie van de Werkkostenregeling, lees dan deze uitleg:
https://www.loon.nl/Handleiding/Werkkostenregeling.pdf
• In de onderstaande PDF vindt u de uitgebreide lijst van vergoedingen en
verstrekkingen. In alfabetische volgorde:
https://www.loon.nl/Handleiding/Lijst_WKR_uitgebreid.pdf
Op de website van de Belastingdienst vindt u ook uitgebreide informatie over de
Werkkostenregeling.
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