
 

Hoe pakt cafetariseren uit onder de werkkostenregeling?
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Wij gaan de werkkostenregeling binnen ons bedrijf waarschijnlijker per 1 januari a.s. invoeren. In
de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers zitten nogal wat ‘cafetariabeloningen’: de
werknemer krijgt een fiets, een laptop, een i-pad en dergelijke, netto, maar daar moet hij dan wel
loon in geld voor inleveren. Kan dat cafetariasysteem ook onder de werkkostenregeling toegepast
worden? En hoe werkt dat dan uit? 

Antwoord
Ja, ook onder de werkkostenregeling kunt u beloningen voor uw personeel cafetariseren. Maar dat pakt niet
altijd gunstig uit. Het hangt er van af welke verstrekking gecafetariseerd wordt.
Voordeel van het cafetariasysteem is dat de werknemer zijn beloning netto krijgt; hij bespaart afgerond 40%
loonheffing. De werkgever bespaart zich de werkgeverslasten, afgerond zo’n 25%. Onder de
werkkostenregeling pakt dat als volgt uit.
Als er uitgeruild wordt, levert de werknemer brutosalaris in
en krijgt hij daar een beloning in natura voor terug, stel een
elektrische fiets. Door het inleveren van het brutoloon daalt
de loonsom. Dat betekent voor de werkgever een besparing
op de werkgeverslasten. Maar het houdt ook in dat de basis
voor de berekening van de vrije ruimte onder de
werkkostenregeling minder wordt. En de verstrekking van
die elektrische fiets gaat ten koste van die vrije ruimte, voor
het aankoopbedrag plus BTW. Dus cafetariseren heeft hier
tot gevolg dat de vrije ruimte beperkt wordt, en die lagere
ruimte aangetast wordt door de naturabeloning. Een mes
dat aan twee kanten snijdt!
Dit nadelige effect doet zich niet voor als u een verstrekking
geeft die niet ten laste van de vrije ruimte moet worden
gebracht. Bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding voor
zakelijke reizen, voor het woon-werkverkeer. Die kan onder
de gerichte vrijstellingen worden gebracht, zodat de vrije
ruimte onverkort is stand blijft voor andere ‘leuke dingen
voor het personeel’.
Voor een nadere toelichting op het benutten van de vrije ruimte zie BelastingBelangen, februari 2010
Werkkostenregeling: vrije ruimte verhoogd naar 1,5% fiscale loonsom, en de eindejaartips van november 2011:
De werkkostenregeling (WKR): doen of nog even uitstellen? 
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