Cafetariaregeling in Loon
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Hoe werkt de cafetariaregeling?
De cafetariaregeling is gebaseerd op het behalen van een fiscaal voordeel voor de
werknemer. Als mooi bijeffect profiteert de werkgever hier ook van.
Wat er gebeurt bij het toepassen van de cafetariaregeling is het volgende: een deel van het
belast loon wordt omgeruild voor onbelast loon voor de werknemer.
Voorbeelden van belast loon:
• Bruto toeslag
• Prestatietoeslag
• Onregelmatigheidstoeslag
• Brutoloon
• Eindejaarsuitkering
• Vakantiegeld
• Bonussen
Voorbeelden van onbelast loon (voor de werknemer):
• Reiskosten
• Opleiding
• Vakbondscontributie
• Fiets van de zaak
• Bedrijfsfitness
Bij de berekening van de loonheffingen (loonheffing en werknemerspremies) die ingehouden
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worden bij de werknemer, kijkt de fiscus hoe hoog zijn belastbaar loon (heffingsloon) is. Hoe
hoger, hoe meer loonheffingen er ingehouden worden. Door het toepassen van de
cafetariaregeling, wordt het belastbaar loon lager. Dus ook het bedrag dat aan loonheffingen
wordt ingehouden.
Let op: de cafetariaregeling is niet altijd onbelast voor de werkgever want de regeling spreekt
in de meeste gevallen de vrije ruimte aan van de Werkkostenregeling.
Besparing werkgever cafetariaregeling
Ook als werkgever kunt u profiteren van de cafetariaregeling. Bovenop het belastbaar loon
dat u betaalt aan de werknemer komen namelijk nog de werknemersverzekeringen. Dit zijn
onder andere premies voor de werkloosheidswet, WAO/WIA, zorgverzekeringswet en nog
een aantal premies.
Als het belastbare loon (heffingsloon) daalt, zullen ook de kosten voor de werknemersverzekeringen dalen. En dus de salariskosten van de werkgever.
Schriftelijke overeenstemming cafetariaregeling
Om de cafetariaregeling te mogen toepassen moet een schriftelijke overeenstemming tussen
de werknemer en werkgever plaatsvinden. De betreffende cafetariaregeling kan een losse
overeenkomst zijn, of als vast element worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
Belangrijk hierbij is dat de werknemer weet wat de gevolgen van deze fiscale uitruil zijn en
dat dit ook in de overeenkomst wordt vermeld.

Houd bij de cafetariaregeling rekening met…
Naast het fiscale voordeel zijn er nog een aantal zaken om rekening mee te houden voor de
werknemer. Pensioenen, en ook een uitkering bij ziekte, zijn voorbeelden waarbij de hoogte
van de uitkering gebaseerd is op de hoogte van het heffingsloon (belastbare loon). Door het
toepassen van de cafetariaregeling wordt het belastbare loon lager dus ook de eventuele
uitkeringen die hierop gebaseerd zijn.

Minimumloon en cafetariaregeling
In de Wet minimumloon is bepaald dat niemand onder het minimumloon mag verdienen. Nu
kan het voorkomen dat als er belast loon wordt ingeruild voor onbelast loon, de weknemer
minder overhoudt dan het minimumloon. In dat geval is het ook niet toegestaan om de
cafetariaregeling toe te passen. Dus is het verstandig om dit eerst goed te bekijken voor een
cafetariaregeling aan de werknemer wordt voorgesteld.
Loon checkt overigens voor u of er aan de zogeheten 'WAS-proef' wordt voldaan: netto
equivalent wettelijk minimumloon.
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Voorbeeld 1 cafetariaregeling in Loon: fiets van de zaak
Het uitdelen van fietsen aan werknemers op kosten van uw onderneming kan behoorlijk in de
papieren lopen. U kunt de fiets ook onderbrengen in cafetariamodel.
Stel dat u met de werknemer afspreekt dat u hem een fiets van € 700 verstrekt, in ruil voor
verlaging van zijn brutoloon met € 100 voor een periode van zeven maanden. De werknemer
betaalt de fiets dus via zijn brutoloon terug, maar dat levert hem een belastingvoordeel op
van bijvoorbeeld € 252 (bij een belastingtarief van 42%).
Stel, de werknemer krijgt een fiets van de zaak van € 700. Die betaalt de werknemer terug
met € 100 per maand, dus zeven maanden lang.
We kiezen nu een 'tweetraps-aanpak': één toeslag 'Uitruil bruto loon' om het heffingsloon met
€ 100 te verlagen. En één negatieve 'Nooit belaste toeslag' van hetzelfde bedrag om de fiets
van de zaak alsnog door de werknemer te laten betalen.
We kiezen in Loon dus eerst voor de toeslag 'Uitruil bruto loon'. We passen de omschrijving
aan naar 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets', en geven als bedrag in -100 omdat het heffingsloon
immers moet worden verlaagd:

Afbeelding: Toeslag 'Uitruil bruto loon', Fiscaal voordeel bedrijfsfiets
Echter, de werknemer moet de fiets terugbetalen. Daarom moeten we ook een negatieve
'Nooit belaste' toeslag invoeren van eveneens € 100. De omschrijving luidt 'Terugbetaling
fiets':
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Afbeelding: 'Nooit belaste' toeslag, Terugbetaling fiets
Als we beide toeslagen zo hebben ingevoerd, zien we in de loonberekening bij de
'Grondslagen' dat het heffingsloon inderdaad € 100 lager uitkomt:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslag, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon' (Fiets van de
zaak)
In de loonberekening zien we:
• De bruto aftrek van € 100 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets' om het heffingsloon te verlagen.
• Bij de inhoudingen dezelfde € 100 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets'. Het betreft immers geen
echte verlaging van het loon maar sec een aftrekpost om het heffingsloon te verlagen, en
daarmee het fiscale voordeel te bewerkstelligen.
• De volledig onbelaste (netto) inhouding van € 100 'Terugbetaling fiets'.
Het netto loon (€ 1.739,56) pakt in dit voorbeeld maandelijks € 40,29 hoger uit dan zonder de
Uitruil bruto loon 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets' (€1.699,27):
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Afbeelding: Loonberekening, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon', en 'Nooit belast' (Fiets van
de zaak)
Die € 40,29 is dus zeven maanden lang het fiscale voordeel dat deze werknemer geniet. In
totaal derhalve: 7 x € 40,29 = € 282,03 over een fietsbedrag van € 700.
Ook de kosten voor de werkgever zullen lager zijn (€ 17,75 per maand in ons voorbeeld).
Echter, de € 100 'Uitruil bruto loon', 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets' gaat wel ten koste van de
vrije ruimte in de Werkkostenregeling.
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Voorbeeld 2 cafetariaregeling in Loon: reiskosten
Stel, een werkgever doet simpelweg niet aan reiskostenvergoedingen. De werknemer krijgt
dus geen reiskostenvergoeding voor zijn woon-werkverkeer. Normaliter bedraagt de
reiskostenvergoeding € 0,21 per kilometer.
De werknemer in ons voorbeeld woont 10 kilometer van het werk, en hij is fulltimer. De
werknemer stelt aan het eind van het jaar voor aan de werkgever om alsnog de reiskosten te
verrekenen, maar dan middels de cafetariaregeling. Dat levert namelijk zowel de werknemer
als de werkgever een voordeel op.
Het gaat om het volgende bedrag: 10 km x 2 (heen- en terugreis) x € 0,21 x 21,67 dagen x
12 maanden = € 1.092,17.
We kiezen in Loon dan niet voor de toeslag 'Uitruil bruto loon' omdat de reiskostenvergoeding niet ten koste hoeft te gaan van de vrije ruimte Werkkostenregeling. We kiezen in
plaats daarvan een 'tweetraps-aanpak': één negatieve bruto toeslag ('Bruto
onkostenvergoeding’ om het heffingsloon met € 1.092,17 te verlagen, en één toeslag om de
reiskosten alsnog volledig onbelast (ook voor de werkgever) uit te betalen.
In concreto kiezen we bij de salarisberekening december voor een toeslag 'Bruto
onkostenvergoeding' (= zonder vakantiereservering), en dan 'Standaard'. We passen de
omschrijving aan naar 'Reiskosten alsnog'. Bedrag: minus € 1.092,17:

Afbeelding: Toeslag 'Bruto onkostenvergoeding', met minbedrag voor Reiskosten alsnog
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Deze toeslag zal het heffingsloon met € 1.092,17 verlagen.
Uiteraard moeten we hier nog de volledig onbelaste vergoeding van de reiskosten tegenover
zetten anders zou de werknemer geld inleveren in plaats van ontvangen. We kiezen voor de
toeslag 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen)', 'Standaard' van eveneens € 1.092,17, en
passen de omschrijving ook nu aan naar 'Reiskosten alsnog':

Afbeelding: Toeslag 'Nooit belast', Reiskosten alsnog
In de loonberekening zullen we bij de 'Grondslagen' zien dat het heffingsloon inderdaad
€ 1.092,17 lager uitkomt:

Afbeelding: Grondslag, Gevolgen 'Bruto' met minbedrag', en 'Nooit belaste toeslag'
(Reiskosten alsnog)
In de loonberekening zien we:
• De bruto aftrek van € 1.092,17 voor de 'Reiskosten alsnog'.
• En voor hetzelfde bedrag een volledig onbelaste bijtelling.
Het netto loon (€ 2.458,57) pakt in dit voorbeeld € 268,90 hoger uit dan zonder deze
cafetariaregeling-aanpak (€ 2.189,67):
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Afbeelding: Loonberekening, Gevolgen 'Bruto' met minbedrag', en 'Nooit belaste toeslag'
(Reiskosten alsnog)
Die € 268,90 is dus het fiscale voordeel dat deze werknemer geniet met deze 'Reiskosten
alsnog'-aanpak.
Ook de kosten voor de werkgever zullen lager zijn (€ 229,35 in ons voorbeeld). Die € 229,35
gaan niet ten koste van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling want de reiskosten vormen
een gerichte vrijstelling.
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Voorbeeld 3 cafetariaregeling in Loon: vakbondscontributie
Sommige cao’s schrijven voor dat de werkgever de vakbondscontributie vergoedt aan de
werknemer. Via de toeslag 'Uitruil bruto loon' is voor de werknemer de vakbondscontributie
onbelast. Voor de werkgever wordt de vrije ruimte van de Werkkostenregeling
aangesproken, of de werkgever betaalt 80% eindheffing over de toeslag (mocht de vrije
ruimte reeds zijn opgebruikt).
In ons voorbeeld gaat het om een vakbondscontributie van € 10 per maand. Belangrijke
toevoeging: de werknemer heeft die vakbondscontributie reeds zelf betaald. Dat is de meest
voorkomende variant in dezen.
We kiezen in Loon dan bij de vaste werknemersgegevens voor de toeslag 'Uitruil bruto loon'.
We passen de omschrijving aan, en geven als bedrag in -10 omdat het heffingsloon immers
moet worden verlaagd.

Afbeelding: Toeslag 'Uitruil bruto loon', Vakbondscontributie
In de loonberekening zullen we bij de 'Grondslagen' zien dat het heffingsloon inderdaad € 10
lager uitkomt:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslag, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon'
(Vakbondscontributie)
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Het netto loon (€ 762,84) pakt in dit voorbeeld € 3,35 hoger uit dan zonder de 'Uitruil bruto
loon' (€ 759,49):

Afbeelding: Loonberekening, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon' (Vakbondscontributie)
Die € 3,35 is dus iedere maand het fiscale voordeeltje dat deze werknemer geniet met deze
vakbondscontributie via de cafetariaregeling-aanpak. In totaal derhalve: 12 x € 3,35 = €
40,20 per jaar.
Ook de kosten voor de werkgever zullen ietsje lager zijn (€ 1,79 per maand in ons
voorbeeld). Echter, de € 10 'Vakbondscontributie' gaat wel ten koste van de vrije ruimte in de
Werkkostenregeling.
In ons voorbeeld gaat het om een relatief laag salaris. U begrijpt dat het fiscale voordeel voor
de werknemer wat groter zal zijn bij een hoger salaris omdat dan immers de loonheffing
progressief stijgt.
Let op: is de vakbondscontributie reeds door de werkGever betaald namens de werknemer?
De werknemer moet deze dan alsnog betalen. Dan voert u naast de bovenomschreven
'Uitruil bruto loon' ook nog een negatieve 'Nooit belaste' toeslag in. Omschrijving 'Betaling
vakbondscontributie' voor het bedrag van € -10 per maand.
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Voorbeeld 4 cafetariaregeling in Loon: bedrijfsfitness
We kijken hier naar twee varianten:
1) de werknemer heeft de fitnesscontributie reeds zelf betaald
2) de werkgever betaalt de fitnesscontributie vooruit voor de werknemer
1) Werknemer heeft fitnesscontributie zelf betaald
Voorbeeld: abonnement kost 45 euro per maand. U kiest dan bij de vaste
werknemersgegevens voor de toeslag 'Uitruil bruto loon'. We passen de omschrijving aan
naar 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel', en geven als bedrag in -45 omdat het heffingsloon
immers moet worden verlaagd.

Afbeelding: Toeslag 'Uitruil bruto loon', Fitnesscontributie
In de loonberekening zullen we bij de 'Grondslagen' zien dat het heffingsloon inderdaad € 45
lager uitkomt. Het netto loon pakt door het fiscale voordeel hoger uit dan zonder de 'Uitruil
bruto loon'. En ook de kosten voor de werkgever zullen lager zijn door de lagere grondslag.
Deze 'Uitruil bruto loon', 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel' van € 45 gaat wel ten koste van
de vrije ruimte in de Werkkostenregeling.
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2) Werkgever betaalt de fitnesscontributie vooruit
Voorbeeld: abonnement kost 45 euro per maand, in eerste instantie betaald (voorgeschoten)
door de werkgever.
We kiezen nu een 'tweetraps-aanpak': één toeslag 'Uitruil bruto loon' om het heffingsloon met
€ 45 te verlagen. En één negatieve 'Nooit belaste toeslag' om de fitnesscontributie alsnog
door de werknemer te laten betalen.
Ook nu kiest u bij de vaste werknemersgegevens dus voor de toeslag 'Uitruil bruto loon'. We
passen de omschrijving aan naar 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel', en geven als bedrag
in -45 omdat het heffingsloon immers moet worden verlaagd. Uiteraard zullen we ook nu in
de loonberekening bij de 'Grondslagen' zien dat het heffingsloon € 45 lager uitkomt. Het
netto loon pakt door het fiscale voordeel hoger uit dan zonder de 'Uitruil bruto loon'. En ook
de kosten voor de werkgever zullen lager zijn door de lagere grondslag.
Echter, het fitnessabonnement is voorgeschoten door de werkgever. De werknemer moet
deze alsnog betalen, zo is de afspraak. Dat doet u via een negatieve 'Nooit belaste' toeslag
met als omschrijving 'Betaling fitnesscontributie' voor het bedrag van € 45.
In de loonberekening zullen we bij de 'Grondslagen' zien dat het heffingsloon inderdaad € 45
lager uitkomt:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslag, Gevolgen 'Uitruil bruto loon' (Fitnesscontributie)
In de loonberekening zien we:
• De bruto aftrek van € 45 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel' om het heffingsloon te
verlagen.
• Bij de inhoudingen dezelfde € 45 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel'. Het betreft immers
geen echte verlaging van het loon maar sec een aftrekpost om het heffingsloon te verlagen,
en daarmee het fiscale voordeel te bewerkstelligen.
• De volledig onbelaste (netto) inhouding van € 45 'Betaling fitnesscontributie'.
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Het netto loon (€ 905,43) pakt in dit voorbeeld maandelijks € 3,88 hoger uit dan zonder de
Uitruil bruto loon 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel' (€ 901,55):

Afbeelding: Loonberekening, Gevolgen 'Uitruil bruto loon' en 'Onbelaste inhouding'
(Fitnesscontributie)
Die € 3,88 is dus het fiscale voordeel dat deze werknemer iedere maand geniet met deze
fitnesscontributie via de cafetariaregeling-aanpak.
In ons voorbeeld gaat het om een relatief laag salaris. U begrijpt dat het fiscale voordeel voor
de werknemer wat groter zal zijn bij een hoger salaris omdat dan immers de loonheffing
progressief stijgt.
Ook de kosten voor de werkgever zullen lager zijn (€ 1,43 in ons voorbeeld). Echter, de € 45
'Uitruil bruto loon', 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel' gaat wel ten koste van de vrije ruimte
in de Werkkostenregeling.
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Cafetariaregeling en de Werkkostenregeling
Een veel gehoorde zorg van werkgevers is of het onder de Werkkostenregeling nog wel
mogelijk is om op een goede manier een cafetariaregeling aan haar werknemers aan te
bieden. Veelal hebben werkgevers een goede manier gevonden om een cafetariaregeling
aan te bieden en de vraag is natuurlijk of dit onder de Werkkostenregeling ook nog wel kan.
Als werkgever kunt u opgelucht ademhalen: onder de Werkkostenregeling kunt u nog steeds
een cafetariaregeling aanbieden. Sterker nog, het is eigenlijk alleen maar makkelijker
geworden.
In feite is de gehele Werkkostenregeling een uitwerking van de cafetariaregeling. Onder de
Werkkostenregeling kan een werknemer namelijk kiezen om brutoloon in te ruilen voor een
vergoeding in natura, zoals: een fiets of een laptop, een onbelaste verstrekking, een
vergoeding of een terbeschikkingstelling. De Werkkostenregeling heeft het voor de
werkgever alleen maar simpeler gemaakt om dit te faciliteren.
Waar voorheen nog de verplichting bestond om uitgaven per werknemer te specificeren en
duidelijk te voldoen aan één of meerdere van de 29 huidige regels, is het onder de
Werkkostenregeling alleen belangrijk om binnen de forfaitaire ruimte te blijven. De forfaitaire
ruimte bestaat uit bijvoorbeeld 1,7% (percentage kan per jaar verschillen!) van de totale
fiscale loonsom van een organisatie. Maar via de gerichte vrijstellingen is het voor een
werkgever ook mogelijk vergoedingen en verstrekkingen te doen die niet in de forfaitaire
ruimte vallen.
Alles wat een werkgever aan vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte kan
onderbrengen, kan in principe als doel worden ondergebracht in een cafetariaregeling. Het is
uiteraard aan uw onderneming om – binnen de fiscale grenzen – te kiezen welke doelen en
bronnen u in uw cafetariaregeling opneemt.
Meer info Werkkostenregeling
Als u meer wilt weten over hoe de Werkkostenregeling in elkaar steekt, lees dan deze uitleg
theorie Werkkostenregeling: http://www.loon.nl/Handleiding/Werkkostenregeling.pdf
Wilt u lezen hoe u de Werkkostenregeling in Loon aanpakt, ga dan naar dan de handleiding
Werkkostenregeling in Loon: http://www.loon.nl/Handleiding/WKR_in_Loon.pdf
En hier vindt u een handige alfabetische lijst met vergoedingen en verstrekkingen en hoe u
die correct in Loon verwerkt: http://www.loon.nl/Handleiding/Lijst_WKR_uitgebreid.pdf
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