
Veelgestelde vragen voor Werkgever - Administratie 

Hoe ga ik om met verstrekkingen waarvan ik de factuur nog niet heb 
gekregen voor afloop van de aangiftetermijn?  

Stel, u organiseert in december 2016 een eindejaarsfeest en u krijgt de 
factuur in maart 2017. Binnen de werkkostenregeling hebt u een 
inkoopfactuur met btw nodig om loon in natura te kunnen waarderen 
(zie paragraaf 4.5 van het 'Handboek Loonheffingen'). U baseert in 
deze situatie de aangifte op de offerte of op een redelijke schatting. 
Nadat u de factuur in maart 2017 hebt gekregen, corrigeert u zo nodig 
de eerdere aangifte (zie hoofdstuk 12 van het 'Handboek 
Loonheffingen'). 
 

Hoe kan ik een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aanwijzen 
als eindheffingsloon?  

Dat kunt u doen door de vergoeding, verstrekking of 
terbeschikkingstelling in uw administratie op te nemen als 
eindheffingsloon. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het 
eindheffingsloon op te nemen in een personeelshandboek of in de 
arbeidsovereenkomst. In de cao kunnen ook afspraken over 
vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen staan (zie 
paragraaf 3.3.2 en 4.6.2 van het 'Handboek Loonheffingen'). 
 

Hoe moet ik de werkkostenregeling in de administratie verwerken?  
U moet in elk geval het volgende in uw administratie bijhouden: 

• alle loonbestanddelen die u aanwijst als eindheffingsloon 
• gerichte vrijstellingen 
• de berekening van de eindheffing als u boven de vrije ruimte 

uitkomt 

Zie voor meer informatie paragraaf 3.3.2 van het 'Handboek 
Loonheffingen'. 
 

Hoe toets ik de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan 
mijn vrije ruimte?  

U bepaalt gedurende het kalenderjaar welke vergoedingen, 
verstrekkingen en terbeschikkingstellingen u wilt aanwijzen als 
eindheffingsloon. Ook bekijkt u of daarop een gerichte vrijstelling van 
toepassing is. Het eindheffingsloon dat niet gericht is vrijgesteld, gaat 
ten koste van de vrije ruimte. Na afloop van het kalenderjaar toetst u 
in 1 keer of u de vrije ruimte hebt overschreden. Als u eindheffing moet 
betalen, doet u dat uiterlijk bij uw aangifte over het 1e tijdvak van het 
volgende kalenderjaar. Eindigt uw inhoudingsplicht in de loop van het 
kalenderjaar? Dan geeft u de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte 
over het tijdvak waarin uw inhoudingsplicht eindigt. Zie ook 
paragraaf 8.2 van het 'Handboek Loonheffingen'. 
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Ik wil mijn vrije ruimte gebruiken voor kerstpakketten die ik als 
eindheffingsloon aanwijs. Dat moet ik boeken met btw. Maar in het grootboek 
boeken wij zonder btw. Hoe ga ik hiermee om?  

Het softwarepakket dat u gebruikt, kan in de meeste gevallen de prijs 
met btw berekenen. Maar als dat niet zo is en het kerstpakket bestaat 
uit producten met verschillende btw-tarieven, dan kunt u met ons 
afspreken dat u uit mag gaan van de gemiddelde btw over de 
verschillende producten. 
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