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Zorgbonus in het kort
De Zorgbonus is bedoeld voor zorgprofessionals die in de periode van 1 maart tot 1
september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de COVID-19-uitbraak.
De werkgever kan de Zorgbonus aanvragen bij 'Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen'
(DUS-I). Dit is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport (VWS).
De werknemer ontvangt € 1000 netto. De bonus is belastingvrij en telt niet mee voor
toeslagen die de werknemer ontvangt.
De werkgever ontvangt, naast de € 1000, ook € 800 ter compensatie voor de eindheffing die
afgedragen moet worden. Voor de Zorgbonus aan derden is dit € 750.

Zorgbonus voor werknemers
Voorgeschreven is dat de werkgever de Zorgbonus aanwijst als eindheffingsloon in de
Werkkostenregeling. Dat betekent dat de bonus voor de werknemer onbelast is.
De werkgever betaalt een eindheffing van 80%, voor zover de Vrije ruimte overschreden
wordt. Meer over de Werkkostenregeling treft u aan in:
https://www.loon.nl/Handleiding/Werkkostenregeling.pdf
Voor de werknemers kunt u gebruikmaken van de toeslag Onbelast (belast via WKR). Loon
zal dan rekening houden met de vrije ruimte en bij overschrijding afrekenen tegen
eindheffingstarief van 80%. In het verloningsscherm kunt u de toeslag toevoegen middels het
plusje, en dan 'Onbelast (belast via WKR)':
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Afbeelding: toevoegen toeslag Onbelast (belast via WKR)
Bij 'Waarde' kunt u het bedrag invullen, bij 'Omschrijving' kunt u bijvoorbeeld 'Zorgbonus'
ingeven.

Zorgbonus voor derden
Als u ook een zorgbonus verstrekt aan een derde (niet-werknemer), dan kunt u het bedrag
van € 1000 overmaken aan de desbetreffende zorgprofessional en daarbij melding maken
dat er eindheffing over afgedragen zal worden.
De eindheffing voor derden kunt u vervolgens in de loonaangifte verwerken over het tijdvak
waarin deze derden de verstrekkingen genieten.
In de aangifte loonheffingen vermeldt u het bedrag van de eindheffing (€ 750) in de rubriek
2g - 'Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard'.
U vindt dit veld terug wanneer u het overzicht Aangifte loonheffingen draait:

Afbeelding: Eindheffing zorgbonus niet-werknemer
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Zorgbonus in overzicht Werkkostenregeling
Voor wat betreft de eindheffing over de Zorgbonus voor de werknemers zal pas na afloop
van het loonjaar duidelijk zijn of de vrije ruimte overschreden wordt.
Loon bepaalt in de laatste loonaangifte hoeveel eindheffing de werkgever in totaal
verschuldigd is. Om inzicht hierin te krijgen, kunt u het overzicht Werkkostenregeling draaien.
Gaat u hiertoe naar 'Overzichten', 'Werkkostenregeling'.

In onderstaand voorbeeld heeft de werknemer maandelijks een andere onbelaste vergoeding
ontvangen. In november wordt ook de Zorgbonus verloond. Wanneer u het overzicht
Werkkostenregeling draait, kunt u onderaan terugzien welke verloonde vergoedingen
allemaal afgetrokken worden van de Vrije ruimte:

Afbeelding: overzicht Werkkostenregeling, onbelaste vergoeding werknemer
Bovenaan het overzicht (onderstaand) ziet u de totaaltelling voor de WKR.
In ons voorbeeld is de vrije ruimte € 827,45, dit is namelijk 3% van het fiscale jaarloon
(2020):

Afbeelding: overzicht Werkkostenregeling, berekening Vrije ruimte en Eindheffing.
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Aangezien de eindheffing minder dan € 800 bedraagt, zal er in dit geval nog een deel
terugbetaald moeten worden.
De eindafrekening zal zijn: € 800 minus de werkelijk afgedragen eindheffing van € 618 is
€ 182 terug te betalen.

Meer informatie zorgbonus
Voor meer informatie kunt u terecht bij de DUS-I van het Ministerie VWS. De veelgestelde
vragen vindt u terug op de website:
https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling/documenten/publicaties/2020/09/17/vragen-enantwoorden-bonus-zorgprofessionals-covid-19
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