
Veelgestelde vragen webinar 
Werkkostenregeling (WKR)

Vraag 1: Als u het heeft over “onbelast” (personeelsvergoedingen) gaat het dan alleen over de 
“loonbelasting”? Of wordt hier ook gedoeld op btw of andere belastingen gerelateerd aan  
onbelast?  
 
Antwoord: Als wij spreken over “onbelast” bedoelen wij zaken die in het kader van werkkosten-
regeling gericht vrijgesteld zijn of op nihil kunnen worden gewaardeerd. Dit zegt niets over de 
fiscale behandeling van deze kosten voor andere belastingen zoals de omzetbelasting en de  
vennootschapsbelasting. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat werkkosten loonkosten 
zijn en dat loonkosten doorgaans aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. Bepaalde  
kostensoorten worden echter anders behandeld.

Vraag 2: Een installatiebedrijf heeft alleen eigen producten die worden aangeschaft bij derden. 
Betekent dit dat de personeelsverkopen aan personeel vrijgesteld zijn van de WKR? De verkoop-
prijs aan personeelsleden is gelijk aan de prijs die [naam klant] betaald aan de leverancier.  
Daarnaast komt het vaak voor dat de prijzen via internet lager zijn?
 
Antwoord: Bedrijfseigen producten, ook wel producten eigen bedrijf genoemd, vormen loon in 
natura voor de werknemer. Hiervoor geldt een specifieke vrijstelling inhoudende dat 20% van de 
waarde in het economisch verkeer met een maximum van € 500 per werknemer per jaar onbelast 
mag blijven. De waarde in het economisch verkeer is de laagste prijs waarvoor de consument (de 
werknemer dus) het product in de markt kan kopen. Betaalt een werknemer ten minste 80%  
van dit bedrag (en is de totale korting niet hoger dan € 500 per jaar) dan is geen sprake van te  
belasten loon of eindheffingsloon in de zin van de werkkostenregeling.

Vraag 3: Hoe moeten aanwijzingen praktisch gedaan worden?

Antwoord: Dit is vormvrij. De meest simpele oplossing is om de loonbestanddelen die als werk-
kosten worden aangewezen, op een afzonderlijke grootboekrekening te administreren (de groot-
boekrekening werkkosten vrije ruimte bijvoorbeeld).  Op die manier kan geen discussie ontstaan 
over de intentie van de werkgever. Het is uiteraard wel van belang dat die intentie gevolgd wordt 
door een aangifte waarin het te belasten eindheffingsloon is inbegrepen (de 2e loonaangifte in 
het opvolgende kalenderjaar).

Vraag 4: Indien een werknemer op eigen verzoek thuis wil werken (deels), ben je dan als  
werkgever verplicht te zorgen voor een thuiswerkplek die voldoet aan de arbo-eisen? 

Antwoord: Dit ligt genuanceerd en is afhankelijk van de gemaakte afspraken. Wij zijn van mening 
dat dit niet het geval is als de werknemer het thuiswerken niet voorschrijft. De werkgever neemt 
in dat geval zijn arboverantwoordelijkheid voor de werkplek op kantoor. Dit ligt anders als de 
werkgever afspreekt dat de werknemer op 1 of meerdere dagen per week thuiswerkt. Dan is de 
werkgever ook bij de werknemer thuis verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek.



Vraag 5: Hoe kan ik controleren of er uit de kosten de btw is gehaald en welke code (hoog of 
laag)? Datzelfde geldt voor de omzetgrootboeken?

Antwoord: Binnen Exact Online bestaat de mogelijkheid om een btw-overzicht  
[financieel, belasting, btw-overzicht] te genereren. Door de filters op de juiste manier in te  
stellen vormt zich een overzicht met hierin de grootboekrekeningen en btw-bedragen / codes.

Vraag 6: Hoe kan ik op een goede, handige manier zaken aanwijzen binnen de WKR in de  
administratie/boekhouding? Hebben jullie daar tips voor of voorbeeld-inrichtingen? 

Antwoord: Veel boekhoud- of administratiepakketten bieden de mogelijkheid voor een groot-
boekinrichting waarin de WKR goed is te monitoren. Wij raden aan om in ieder geval gebruik te 
maken van een afzonderlijke grootboekrekening waarop de werkkosten worden geboekt die ten 
laste van de vrije ruimte worden gebracht. Indien u uw bedrijfskosten exclusief btw boekt,  
vergeet u dan niet de btw op de werkkosten hier extra compatibel bij op te tellen. Werkkosten 
tellen voor de waarde inclusief btw mee in uw vrije ruimte.

Vraag 7: Als je als werkgever een vast bedrag per jaar wilt vergoeden ter compensatie van  
gebruik van eigen laptop, valt dat dan binnen de WKR?

Antwoord: Alles wat u aan uw werknemer vergoed of verstrekt en dat u niet via de loonstrook 
belast valt onder de werkkostenregeling. Binnen de werkkostenregeling kennen wij een aantal 
vrijstellingen waaronder die voor noodzakelijke voorzieningen zoals computers en aanverwan-
te apparatuur. Indien u als werkgever van mening bent dat een laptop noodzakelijk is voor de 
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking dan kunt u de daarmee gepaard gaande kosten 
vergoeden. Een vergoeding van een vast bedrag per jaar voor het gebruik van de eigen laptop is 
onbelast mogelijk voor zover u kunt onderbouwen dat de kosten, lasten en afschrijvingen van die 
eigen laptop ten minste dit bedrag bedragen.

Vraag 8: Er is mogelijkheid tot saldering van de WKR na afloop van het jaar (nieuw in 2022). Wat 
betekent dit en hoe pas ik dit toe? 

Antwoord: De WKR kent voor zover ons bekend geen salderingsregeling. De wet op de loonbelas-
ting kent wel een zogenaamde salderingsregeling voor de vergoeding van reiskosten. Deze houdt 
in dat de onbenutte vergoedingsmogelijkheid in het woon-werkverkeer wordt gesaldeerd met de 
belast betaalde vergoeding voor zakelijke kilometers.

Daarnaast kent de werkkostenregeling een concernregeling. Door de concernregeling kan een 
bv die tot een concern behoort de ongebruikte vrije ruimte van een andere bv binnen hetzelfde 
concern benutten. Met als resultaat dat u per saldo minder of geen eindheffing betaalt. Let op: 
hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

 


