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15 oktober 2010
De werkkostenregeling wordt op enkele onderdelen versoepeld. De kosten van
werkkleding en de kosten van inschrijving in een beroepsregister worden alsnog onder de
gerichte vrijstellingen gebracht. Door deze aanpassing vallen beide kostensoorten buiten
de vrije ruimte van 1,4% van de fiscale loonsom, waardoor er voor een werkgever meer
ruimte overblijft voor (andere) vrije vergoedingen en verstrekkingen aan zijn
medewerkers.
Per 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling in
werking. Deze regeling biedt een nieuw systeem van
vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer.
Een werkgever kan onder de werkkostenregeling zijn
medewerkers belastingvrije vergoedingen en
verstrekkingen geven tot maximaal 1,4% van de
fiscale loonsom over dat jaar. Wordt die vrije ruimte
overschreden, dan is de werkgever over het surplus
een eindheffing van 80% verschuldigd. Naast de vrije
ruimte biedt de werkkostenregeling ook een aantal
gerichte vrijstellingen. Werkgevers kunnen krachtens
de overgangsregeling nog drie jaar lang – in 2011,
2012 en 2013 – kiezen om het huidige systeem van
vergoedingen en verstrekkingen aan te houden. Zie
verder de special in BelastingBelangen april 2010: De
werkkostenregeling, loon en loon in natura.
Financiën stelt voor om de werkkostenregeling op twee onderdelen te versoepelen. Deze
aanpassingen vloeien voort uit de reacties vanuit de praktijk op de internetconsultatie over de
nieuwe werkkostenregeling. De versoepeling betreft:
• bedrijfskleding met een logo van ten minste 70 cm2.
Onder de werkkostenregeling wordt de terbeschikkingstelling van kleding op nihil
gewaardeerd, mits er sprake is van kleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens
het werk te worden gedragen, dan wel van kleding die op de werkplek achterblijft. Deze
nihilwaardering gaat ook gelden voor bedrijfskleding met een logo van ten minste 70 cm2,
om discussies te vermijden over de vraag of kleding al dan niet geschikt is om in de vrije
tijd te worden gedragen.
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• de kosten van inschrijving in een beroepsregister en van vakliteratuur.
De gerichte vrijstelling voor studiekosten wordt verruimd met de kosten van inschrijving in
beroepsregisters. Denk aan de beroeps registers voor accountants (NIVRA en NOVAA),
voor belastingadviseurs (NOB en RB), voor advocaten (NOVA), enz. Ook vakliteratuur
wordt onder deze vrijstelling gebracht; daardoor vervalt het – als een knelpunt ervaren –
onderscheid in fiscale behandeling van vakliteratuur op de werkplek (waardering op nihil)
en vakliteratuur thuis (waardering op factuurwaarde). De reis- en verblijfkosten voor
cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke worden
uit de vrijstelling van studiekosten overgebracht naar de gerichte vrijstelling voor reis- en
verblijfkosten.

Commentaar
Deze twee aanpassingen van de werkkostenregeling zijn voor de praktijk van groot belang. Het
gemillimeter met logo’s op bedrijfskleding oogt amateuristisch – of als juristengeneuzel– maar het
voorkomt wel veel geschillen in de praktijk. Een nuttige aanpassing! Dat geldt ook voor de
uitbreiding van de gerichte vrijstelling voor studiekosten met de kosten van inschrijving in een
beroepsregister. Veel werkgevers met dergelijke professionals in loondienst zagen aankomen dat de
vrije ruimte van de werkkostenregeling volledig op zou gaan aan de vergoeding van deze kosten van
hun medewerkers. Die dreiging is nu afgewend, de vrije ruimte kan alsnog voor (andere) ‘leuke
dingen’ worden benut.
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