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Staatsscretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer laten weten dat de
werkkostenregeling na een uitgebreide internetconsultatie aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
In de brief aan de Tweede Kamer staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor
werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren. De
maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015. Met deze maatregelen is het
onwenselijk het huidige keuzeregime opnieuw te verlengen; met ingang van 1 januari 2015
wordt de werkkostenregeling voor alle werkgevers van toepassing, aldus Wiebes. Om de
maatregelen budgetneutraal in te kunnen voeren, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5
% naar 1,2 %.
Het betreft:
1. beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium is een open norm die ervan uitgaat dat hetgeen een werkgever
in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk acht, aan de werknemer
kan worden verstrekt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de
werknemer. Voorgesteld wordt om het noodzakelijkheidscriterium voorlopig alleen te
introduceren voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en
dergelijke. Dit betreft portable computers, tablets met een diameter groter dan 7 inch (meer
dan 90% zakelijk gebruik) en kleinere tablets, smartphones en mobiele telefoons (meer dan
10% zakelijk gebruik).
2. jaarlijkse afrekensystematiek
De huidige afrekensystematiek wordt vereenvoudigd door te bepalen dat een
inhoudingsplichtige voortaan nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn
verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is. Hierdoor zal het niet meer
nodig zijn om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden.
3. concernregeling
Binnen concernverhoudingen hoeft niet langer een splitsing te worden gemaakt tussen
vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene
concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander. Aan de concerntoepassing
wordt als voorwaarde verbonden dat sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van
de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en).
4. vrijstelling voor branche-eigen producten
Door de bestaande regeling voor personeelskorting in de vorm van een gerichte vrijstelling in
de werkkostenregeling te continueren, komt Wiebes tegemoet aan werkgevers met relatief
veel deeltijders en daardoor een relatief lage loonsom (zoals in de detailhandel veel
voorkomt).

5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en
terbeschikkingstellingen
Om aan de wensen van een aantal werkgevers tegemoet te komen en om de begrijpelijkheid te
verbeteren zal in de werkkostenregeling een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten
aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering
geldt.
In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen
computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet
langer de 'zakelijke gebruikseis' gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn
werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden
met het privévoordeel van de werknemer. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van
veel werkgevers. Ook hoeft een werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn
verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak
bekeken worden. Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime.
Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte worden
verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.
De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd.
Wiebes schrijft in zijn brief: "Voorop staat dat de systematiek van de WKR goed is. Dat uit
zich ook in de brede waardering voor het uitgangspunt van de regeling". Met de
werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld
percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten
profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en
personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per
werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.

