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Fiscale regelingen voor extraatjes op de schop
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Op dit moment kent ons land 29
verschillende regelingen voor
allerlei vergoedingen en
verstrekkingen. Toenmalig
staatssecretaris van Financiën
Jan Kees de Jager besloot flink te
snijden in deze wirwar aan
regeltjes. Vorig jaar op
Prinsjesdag presenteerde hij de
nieuwe 'werkkostenregeling'. Die
gaat officieel in op 1 januari, maar Bedrijfsfitness is een mooie voorziening,
werkgevers mogen wachten met maar de kosten hiervoor moeten anders
verwerkt worden.
de invoering tot uiterlijk 2014.
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Deden geeft een voorbeeld: "Stel
Nieuwe werkkostenregeling
dat in het meest simpele
De nieuwe regeling vanaf begin
voorbeeld twee werknemers elk
Kapster zit met handen in haar
€35.000 per jaar verdienen. Dan 2011 De Belastingdienst helpt!
Mkb moet meer investeren in
is het totale belastingvrije budget www.belastingdienst.nl
scholing...
van de werkgever €980 voor zijn
personeel. Dit bedrag lijkt zo opgesoupeerd, maar gelukkig vallen niet
'Onderzoek grootschalige
alle vergoedingen onder deze ruimte. De werkkostenregeling kent een
fraude met bv's'
aantal gerichte vrijstellingen. Die mag de werkgever onbelast geven,
Ict'ers houden werk alweer af
zonder dat dit ten koste gaat van de 1,4%."
Nederlander kooplustiger

Lege kantoren hard aangepakt Deden noemt reiskosten, maaltijden en studiekosten. "Verschillende
Mkb'er richt de blik weer naar vergoedingen en verstrekkingen mogen op nihil worden gewaardeerd.
Ook deze kosten vallen buiten het budget. Denk aan de mobiele
buiten
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wo 13/10 Mkb moet meer investeren in scholing
13:41
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Volgens Deden komt de nieuwe regeling neer op het plakken van
vrijstelling' of 'nihilwaarding' op een kostenpost. Want dan snoep je niets
op van het potje van 1,4%. Maar uiteindelijk ontkomt een werkgever er
niet aan deze ruimte te gebruiken voor bijvoorbeeld de fiets van de zaak,
het kerstpakket of teamuitjes."
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door Sameer van Alfen
AMSTERDAM - De mobiele telefoon, het kerstpakket, een fiets
van de zaak en bedrijfsfitness. Bedrijven die dit soort extraatjes
geven aan hun personeel, moeten goed opletten. Vanaf 1 januari
2011 geldt een totaal nieuw fiscaal systeem voor dit soort kosten.
Werkgevers zullen moeten kiezen of ze direct overstappen of de
invoering nog even uitstellen.

"De regeling houdt in dat
bedrijven vanaf 2011 nog tot
maximaal 1,4% van de totale
loonsom onbelast vergoedingen
en verstrekkingen aan hun
personeel mogen geven", zegt
Maurice Deden,
RSS belastingspecialist bij Courdid.
M ijnBedrijf
"Over alle vergoedingen boven
'Werkgever moet etiketjes
deze grens betaalt de werkgever
plakken'
80% belasting."
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Zolang het bedrag aan vergoedingen niet boven de ruimte van 1,4%
uitkomt, in het voorbeeld hierboven €980, is er niet veel aan de hand.
"Maar het budget zal vrij snel op zijn", verwacht Dik van Leeuwerden, weten regelgevingdeskundige bij salarisverwerker ADP. Een werkgever moet
dan kiezen welke vergoedingen hij in het potje wilt stoppen en welke niet.
Over deze laatste groep moet 80% extra betaald worden. Een fiets van
€1000 kost dan ineens €1800."

MijnBedrijf.nl Boeken Top 3
Een eigen webwinkel voor Dummi...
€ 27.95

Volgens Van Leeuwerden kunnen werkgevers er ook voor kiezen om alle

RSS vergoedingen te schrappen die boven het budget van 1,4% uitkomen.

Sarkozy zet politie in tegen
blokkades
Nedap: geen commentaar op
persbericht TKH
Inflatie eurozone licht
gestegen
Handelstekort eurozone hoger
dan verwacht

"Je hebt het dan alleen wel over wijzigingen in secundaire
arbeidsvoorwaarden. Zelfs als is vastgelegd dat werkgevers eenzijdig de
voorwaarden mogen veranderen, dan zou ik alsnog overleggen met de
werknemers. Al was het maar om grote onrust te voorkomen."
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Grote vraag blijft of de operatie uiteindelijk de beloofde lastenverlichting
oplevert. Van Leeuwerden: "Bedrijven zijn sceptisch. Ze zien vooral veel
extra werk op zich afkomen en moeten nog maar zien wat het oplevert.
De kosten gaan voor de baten uit."
Deden van Courdid: "Die baten zijn overigens door het ministerie
inmiddels bijgesteld van in totaal €300 miljoen naar €110 miljoen. Juist
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