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Vakopleiding Payroll Services

Fred Mens

1

VPS Loonheffingen 

Les 1 - Introductie

2

Lesmateriaal

• Elsevier Loon Almanak;

• (Elsevier Sociale Verzekeringsalmanak);

• Wettenpocket Arbeid & Beloning 2019;

• Wettenpocket belastingwetten 2019
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Studie aanpak

• Leerdoelen

• Theoretische opfrisser (PDL)

• Voorbereiding op de bijeenkomsten

• Oefenen/herhalen van casussen

• Regelmatig herhalen van voorgaande bijeenkomsten

• Regelmatig studiepatroon

4

Programma

• Wat weten we nog?

• Een inleiding

• De salarisadministratie

• De loonheffingen

5

Examen

• Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te 

Amersfoort;

• Landelijke erkenning;

• Examenmomenten: elke dag 

• Voor elke behaalde module een certificaat

• Elk certificaat is onbeperkt geldig

• 4 certificaten = diploma

6
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Wettenpocket

• Wettenpocket Arbeid & Beloning

• VPS vraagstukken oplossen mbv o.a. pocket

• Wetsartikel wordt gevraagd

• Blokken A t/m G (zijkant pocket)

• Zie voorbeelden boek blz. 12

7

Weten jullie ‘t nog

• Wat is een echte dienstbetrekking?

• Welke loonheffingen ken je?

• Kun je deze berekening nog maken?

8

Verband tussen Wet en UB en UR

AWB

AWR

Wet LB 

Uitvoeringsbesluit Uitvoeringsregeling

WFSV

ZW/WW etc.

Uitvoeringsbesluit Uitvoeringsregeling

9
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Opdracht 1

Oefening 

10

Theorie hoofdstuk 1

INLEIDING

11

Belastingdienst

• Taken van de drie onderdelen:

– Fiscaal (blauw)

– Douane (groen)

– Toeslagen (rood)

12
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Instanties Sociale Zekerheid

• UWV

• SVB

• Zorgverzekeraars

• Belastingdienst

• Gemeenten

13

Loonheffingen = het totaal van

• loonbelasting

• premies volksverzekeringen

• premies werknemersverzekeringen

• inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

14

Wet- en regelgeving

• Wetten

• (Uitvoerings)besluiten (bv wijzigen percentages)

door Ministerraad

• (Uitvoerings)regelingen door Minister

• Internationale verdragen 

• Jurisprudentie

15
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Wet- en regelgeving (2)

• Wetten
-Formeel (hoe Belastingdienst en bel pl met 
elkaar moeten omgaan bv AWR en AWB

-Materiële wetten
Wet op de lb 1964
Wet financiering sociale verzekeringen
Zorgverzekeringswet

• Uitvoeringsbesluiten en - regelingen
-Aanvullende regeling;
-geen toets door 1e kamer
-UBLB 1965, URLB 2011

• Internationale verdragen:
-afspraken tussen verschillende landen;
-bv voorkoming dubbele belastingheffing

16

Soorten belastingen

• Directe en Indirecte belastingen

• Tijdvakbelastingen en tijdstipbelastingen => 

Waar vinden we deze in de AWR? 

• Aangiftebelastingen en aanslagbelastingen =>

Waar vinden we deze in de wet LB?

• -> Welk soort belasting is de Loonbelasting?

17

Belangrijke begrippen

• Loonbelasting is voorheffing

• Voorlopige aanslag IB

• Subject van de loonbelasting 

• Object van de loonbelasting 

Waar is subject/object geregeld voor wn-
verzekeringen?

Art 25 WFSV 

Art 16 WFSV 

18
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Naslagwerken

• H 2 Loonalmanak: inleiding

• H 2 Loonalmanak: uitvoering werknemersverzekeringen

• H 1 SV-almanak: Stelsel SZ

• Wettenpocket: altijd raadplegen

19

Hoofdstuk 1

Einde, vragen??

vervolg Casus 1

20

Hoofdstuk 2

De salarisadministratie oa hfd 24 tm 33 LA

21
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Indiensttreding

• Hfd 4 LB (wijze van heffing) en 7 Uitvoeringregeling 

• Drie verplichtingen

– Inleveren gegevens voor de loonheffingen (art 7.9 Uitvoeringreg. 

LB 2011)

– Vaststellen identiteit werknemer (en kopie identiteitsbewijs 

bewaren) (art 7.5. Uitvoeringsreg. LB 2011) rijbewijs is geen geldig 

bewijs

– Aanleggen individuele loonstaat (Art 7.2 Loonstaat Uitvoeringsreg. 

LB 2011)

22

Verplichtingen inhoudingsplichtige

• Art. 27 lid 5 LB afdracht via aangifte

• Art 28 LB:

-28 lid 1 c Wet LB => Loonadministratie aanleggen

-28 lid 1 d Wet LB => Jaaropgaaf aan   

Belastingdienst(art 7.4 Uitv. Reg)

-28 lid 1 e Wet LB =>  Jaaropgaaf wn (art 7.4 Uitv. Reg)

-28 lid 1 f Wet LB => WID (art 7.5 Uitv. reg)

-28 lid 1 g Wet LB  => EDM (art 7.6 Uitv. Reg)

23

Sancties bij in gebreke blijven

• Anoniementarief  toepassen (art 26b LB):

– Maximale loonheffing (52%)

– Geen loonheffingskorting

– Geen maximumpremieloon

– Geen maximumbijdrageloon

• Met terugwerkende kracht 6 maanden loonaangifte en 

afdrachten (art 30a LB)

24
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Info aan werknemer

Vanuit BW geregeld (Loonalmanak $ 28.3, blz 297)

Loonstrook bij eerste betaling

Ook loonstrook telkens wanneer het loon wijzigt

Jaarlijks een jaaropgaaf (art. 28 e LB)

Stroken en jaaropgaaf zijn vormvrij

25

De loonaangifte

• AWR hfd 4 art. 19, 20 en 52 (zie komende sheets)

• Aangifte elektronisch indienen (blz 306 31.1.6 LA):

-Art 3. lid 1 Uitv. Reg AWR ihp vragen om aangiftebrief, indien 

niet ontvangen

-Art. 20 lid Uitv. Reg AWR, verwijst naar artikel 4a UR AWR

26

De loonaangifte

• Art 6 lid 1 AWR

• Art 19 lid 1 AWR, betalingstermijn binnen 1 maand, waar in 

loonalmanak?

• Art 19 lid 2 AWR, voorlopige betalingen

• Art 19 lid 4 AWR uitstel

27
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De loonaangifte

• Identificerende gegevens, werknemers-gegevens en collectieve 

gegevens ($ 31.5 tm 31.7, Loonalmanak blz 309 ev)

• Loontijdvak meestal gelijk aan betaal-tijdvak. Let op bij 

indiensttreding!

• Aangiftetijdvak 1 maand of 4 weken, betalen uitzondering 0,5 

jaar of 1 jaar (art 28 lid 1 Uitv. Reg AWR, uitzondering art 29 

AWR bv zelfstandige binnenschipper, dienstverlening aan huis 

en meewerkende kinderen)

28

Bijzonderheden loonaangifte

• Hoofdregel loon-in-methode: inhouden en afdragen op 

genietingstijdstip (art 13a 1a en b LB)

• Overgangsregeling: loon-over-methode bij bijvoorbeeld CAO-

verhogingen met terugwerkende kracht. Nabetalingen worden 

dan als correctie verwerkt 

• Nihilaangifte: geen werknemers (meer)

• Nulaangifte: geen loon in loontijdvak

• Vereenvoudigde aangifte DGA (zie 31.2.6. LA blz 307)

29

Correctieberichten

• Verplichting vanaf art. 28a LB
-Art 28b LB verzuim correctiebericht

• Bij een loonaangifte: 

– Als een fout uit een vorige periode moet worden 
verbeterd

• Los correctiebericht:

– Als de aangifteplicht beëindigd is

– Bij (half)jaaraangifte

– Als de correctie betrekking heeft op een vorig jaar (en 
de termijn verstreken is)

• Naheffingsaanslag art 20 AWR

30



11

Bewaarplicht

• De volledig administratie moet 7 jaar worden bewaard (art 52 

AWR lid 4)

• Onderstaande stukken moeten worden bewaard t/m 5 jaar na 

uitdiensttreding:

– Kopie identiteitsbewijs (art 7.5. Lid 4 Uitv reg LB 2011)

– Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (art 7.9 lid 2 Uitv. 

Reg. LB 2011)

– Bijlage studenten- en scholierenregeling (art 7.9 lid 2 Uitv. 

Reg LB 2011)

31

Aansprakelijkheid, les 5

• Inlenersaansprakelijkheid 

• Ketenaansprakelijkheid

• Bestuurdersaansprakelijkheid

• Inhuur derden (zzp-ers enz)

Hfd 42 t/m 44 Loonalmanak en Uitvoeringsreg inleners- keten-

en opdrachtgeversaansprakelijkheid

32

Loonaangifte DGA

• DGA art 4 d LB => art 12a 4e lid LB, waar voor de 

werknemersverz?

• Regeling aanwijzing dga => art. 2

• Doorbetaald regeling art 12a lid 3

• Eenvoudige aangifte $ 31.2.6 Loonalmanak (blz 307)

• Samenhangende groep, zie art 27 E Wet LB

33
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Naslagwerken

• Loonalmanak (zie 1e sheet)

• Art. 28 Wet LB : loonadministratie, jaaropgaaf, identificatieplicht, eerstedagsmelding

• Art. 28a lid 2 Wet LB : correctie

• Art. 4a Uitv.reg. AWR: aangiftebrief

• Art. 19 AWR: afdracht binnen 1 maand

• Art. 20 AWR: naheffingsaanslag

• Art. 52 AWR: administratieplicht werkgever

• Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

• Bijzondere regels loonaangifte dga
34

Hoofdstuk 2

Einde, vragen?

35

Hoofdstuk 3

De loonheffingen

36
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Loonbelasting (1)

• Loonbelasting is voorheffing vd IB

• Voorlopige aanslag IB

• Voorlopige aanslag:
-bij aftrekposten
-bij wuo of row
-toeslagen 

• Heffing door Ihp / werkgever

• Heffing op moment loon genoten

• Verrekening met IB
Vb.            loon  € 30.000 bet. Lb € 9.000

ROW  €  5.000

Tot. inkomen     €   35.000 te bet. 30% => € 10.500, resteert te 
betalen € 1.500 37

Loonbelasting (2)

• Niets te belaten wanneer

-€ 46 of minder verschuldigd

• Niets terug wanneer niet meer dan

-€ 14

38

De loonheffingen zijn:

Loonbelasting (Wet LB 1964)

Premies volksverzekeringen (Wfsv)

Premies werknemersverzekeringen (Wfsv)

 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

• De eerste twee noemt men: loonheffing, deze wordt 

ingehouden op het loon

• De laatste twee zijn werkgeversheffingen (maar Zvw is voor 

rekening werknemer bij: 1.opting in  2. dga 3. 

pensioenuitkering

39
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Wet financiering sociale 

verzekeringen

Heffing volksverzekeringen en wn-verzekeringen

-Hfd. 2 Wfsv financiering AOW, ANW, WlZ

-Art. 11 premiepercentages

-Hfd. 3 financiering wn-verzekeringen

-Art 16 Wfsv verschillen Wet LB

-Art 17 en 18 maximumpremielonen

-Art 19 anoniemen (geen max. premieloon)

-Art. 20 geen verhaal op wn indien niet     
ingehouden 

40

Heffing wet LB, zie oa dia’s hiervoor 

• Wijze heffing art. 27 t/m 27d Wet LB

• Hfd. VII en VIIA afwijkende heffing, artiesten, beroepssporter (nadere 

uitwerking art. 10.1 t/m 11.7 Uit. Reg. LB 2011)

41

Wet financiering sociale verzekeringen (2)

• Art. 21 1e dag maand pensioengerechtigde leeftijd geen premie versch. 

• Art. 23 t/m 28 WW-premie

• Art. 33  twee kassen:

-Arbeidsongeschikheidfonds (IVA-

uitkeringen)

-Werkhervattingskas (storting gedifferentieerde 

WGA-premies)

42
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Het ‘uniform’ loonbegrip

• We kennen vier heffingsgrondslagen:

– Loon voor de loonbelasting

– Loon voor de volksverzekeringen

– Loon voor de werknemersverzekeringen

– Loon voor de Zvw

• De vier grondslagen zijn gelijk (het uniform loonbegrip). 

Uitzonderingen:

– Loon uit vroegere dienstbetrekking

– Eindheffingsloon

43

Uniform loonbegrip 2)

– Via tabellen (LB en premie volksverzekeringen)

– Via de VCR-methode (Zvw en premie 

werknemersverzekeringen)

44

Premies Werkloosheidswet, art 23 t/m 28 Wfsv

• WW-premie:

– Premie Awf (Algemeen werkloosheidsfonds)

– Sectorpremie (art. 59 lid 3 Wfsv bezwaar sectorindeling)

• Premies komen voor rekening wg

• De overheid kent i.p.v. WW-premie de Ufo-premie

(Uitvoeringsfonds voor de overheid)

45
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Premies voor WAO en WIA, art 34 t/m 38a en 39 Wfsv

• Premies WAO/WIA
-Basispremie WAO / WIA);
-Bijdrage kinderopvang

• Gedifferentieerde premie Whk, afhankelijk van de 
instroom in de WGA
– Gedifferentieerde premie Whk, bestaande uit:

• premiedeel WGA-vast / premiedeel WGA-flex

• premiedeel ZW-flex

• Werkgever mág een deel van de premie WGA-vast 
en WGA-flex inhouden op het nettoloon

46

Premiekortingen vervallen, maar…

• Lagere premie studenten en scholieren (vrijstelling),

zie artikel 28 en 95 Wfsv, art 2.3 Besluit Wfsv en 3.13 en 3.13a Wfsv

47

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

(zie ook hfd 10)

• Art 3.1 (WTL)
– een gemiddeld uurloon verdient van minimaal 100% 

en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon 
– ten minste 1248 verloonde uren heeft 
– de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt

• Hoogte art 3.2
– Voor wn-ers met een gemiddeld uurloon van 

ten minste € 11,08 en niet meer dan € 11,07 ontvangt 
u € 1,01 per uur. Met een maximum van € 2.000 per 
wn-er per jaar. 

– Voor wn-ers met een gemiddeld uurloon van ten minste 
€ 11,08 en niet meer dan € 12,58 ontvangt u € 0,51 per 
uur. Met een maximum van € 1.000 per werknemer per 
jaar.

48
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Eigen risico drager, art 40 t/m 43 Wfsv

• Tijdstip en startende ondernemer art. 40 lid 9

• Voorwaarden:

-schriftelijke garantie verklaring, art. 40 lid 2

-laatste 3 jaren geen eigen risicodrager, art. 40 lid 4

• Beëindiging eigen risico, art. 40 lid 10

• Beperkte groep binnen 3 jaren WGA eigen risicodrager

49

Zorgverzekeringwet

• Art. 41 t/m 53 inkomensafhankelijke bijdrage 

• Art. 57 gemoedsbezwaarde

• Art. 70 storting “premie” gemoedsbezwaarde

• Art. 70 lid 5 betaling zorgkosten gemoedsbezwaarde 

50

VCR-methode hfd 22 LA, art 17 lid 3 WFSV

Loon, bv maandloon

Vergelijken met maximum SV-loon/bijdrageloon

Franchise AWF vanaf 2013 vervallen

Grondslag bepalen

Premie berekenen (afkappen)

51
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De grondslagen zijn:

1. Loon voor de werknemersverzekeringen

2. Loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

3. Loon voor de loonheffing

52

Bruto-netto berekening

Optelling van alle brutolooncomponenten;

Pensioenpremies, evt. VUT-premies, WGA-gat premie etc. in 

mindering brengen

Wat we dan overhouden is het uniforme loon (loon loonheffing, 

SV-loon of  loon voor de premies wn-verzekeringen. Grondslag 

berekening premies wn-verzekeringen en werkgeversheffing ZvW

53

Bruto-netto berekening (vervolg)

Loon in natura wordt niet in de berekening kolom 
inhoudingen/uitbetalingen vermeld

De kolom berekening inhoudingen/uitbetalingen bevat 

alleen loon in geld dat wordt uitgekeerd of ingehouden

Tot slot worden ook nog de belastingvrije vergoedingen of 

inhoudingen in de kolom berekening bruto/netto vermeld

Het ingehouden bedrag aan spaarloon moet op een aparte 

geblokkeerde rekening worden gestort

Uitzonderingen uniform loonbegrip zie oa Handboek

54
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Bruto-netto berekening (vervolg)

Loon uit vroege db geen wn-verz loon en geen loon voor 
AOW

Eindheffing geen loon voor ZvW en wn-verzekeringen

• Uitzonderingen loon uit vroegere db:
-ww-, zw- en wao/wia-uitkeringen

-aanvullingen op de ww-, zw- en wao/wia-uitkeringen

Voor wn-verz zijn deze aanvullingen loon zolang  db
bestaat.

-de aanvulling Toeslagenwet
-loon ogv loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en 
aanvulling daarop en vergelijkbare regelingen voor 
ambtenaren

-uitkeringen voor zwangerschap, bevalling, adoptie en 
de zorg voor pleegkinderen op grond van de Wet 
arbeid en zorg 55

Loonstaat (LA blz 296)

• Loontijdvak (kolom 1 loonstaat)

• Nummer inkomstenverhouding (kolom 2, loonstaat)

• Loon in geld (loon, vakantiegeld, provisie (kolom 3 
loonstaat)

• Loon anders dan geld (natura, kolom 4 loonstaat)

• Fooien en uitkeringen uit fondsen (personeelsfonds, 
kolom 5 loonstaat)

• Aftrekposten voor alle heffingen (kolom 7, loonstaat)

• Loon voor de wn-verzekeringen (kolom 8, loonstaat)

• Loon voor de zorgverzekeringswet (kolom 12, loonstaat)

56

Loonstaat (2)

• Loon voor de lb/pv (kolom 14, loonstaat)

• Ingehouden lb/pv (kolom 15, loonstaat)

• Ingehouden bijdrage ZvW (kolom 16, loonstaat)

• Uitbetaald bedrag (kolom 17, loonstaat)

• Verrekende arbeidskorting (kolom 18, loonstaat)

• Levensloopkorting (kolom 19, loonstaat)

57
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Premie wn-verzekeringen

• Uitgangspunt is kolom 8: loon voor de 

werknemersverzekeringen

• Bereken het premieloon tot en met het tijdvak en verminder dat

met het premieloon tot en met het vorige tijdvak

• Over dit verschil moeten de premies worden becijferd, rekening

houdend met maximumpremieloon

58

Zvw-bijdrage

• Uitgangspunt is kolom 12

• Ook hier wordt de VCR-methode gehanteerd, 
rekening houdend met het maximumbijdrage-loon 
Zvw

• De percentages zijn in 2019:

– 6,95%, 5,70% of 0,00% (zeevarenden)

• Ook werknemers onder 18 jaar

• Sommige personen zijn niet verzekerd voor de Zvw

59

Berekening loonheffing

• Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies

volksverzekeringen

• De grondslag is kolom 14 van de loonstaat

• Het bedrag aan loonheffing wordt gevonden in de tabel

• Er zijn witte en groene tabellen

• Ook kennen we de tabel voor bijzondere beloningen

60



21

Teruggaaf Zvw-bijdrage

• Bij twee werkgevers wordt in totaal soms afgedragen over een 

bedrag, hoger dan het maximum Zvw-bijdrageloon

• Dit kan ook het geval zijn bij de combinatie zelfstandi-ge / 

werknemer of bij AOW / pensioen

• De Belastingdienst stort de teveel afgedragen Zvw-bijdrage in 

het nieuwe jaar terug aan de werknemer / 

uitkeringsgerechtigde

• In veel gevallen wordt in het lopende jaar al een voorlopige 

teruggaaf verstrekt door de fiscus

61

Naslagwerken o.a.

• VERZEKERINGSPLICHT

• -Art. 6 en 6a AOW, artt. 13 en 13a Anw

• Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

• Art. 3 e.v. WW, ZW, WAO, art. 7 e.v. WIA

• Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden wn-verzekeringen 1990

• Soms: vrijwillige verzekering mogelijk

• Premieplicht: artt. 6 en 25 Wfsv

• Ontheffing gemoedsbezwaarden: art. 64 e.v. Wfsv
62

Naslagwerken o.a.

WFSV

• Regelgeving premies volksverzekeringen en werkne-

mersverzekeringen opgenomen in:

➢ Wet financiering sociale verzekeringen

➢ Besluit Wfsv

➢ Regeling Wfsv

• Hoofdstuk 2 Wfsv: volksverzekeringen

• Hoofdstuk 3 Wfsv: werknemersverzekeringen

63
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Naslagwerken o.a.

WFSV (2)

• Eigenrisicodragen WGA en ZW: artt. 40 - 43 Wfsv

• VCR-methode: art. 3.4a Regeling Wfsv

• Inning LB en premies: hoofdstuk IV Wet LB

• Heffing artiesten en beroepssporters: hoofdstuk VII en VIIa. Uitwerking 

in H 10 Uitv.reg. LB

• Loon Almanak:

Hoofdstuk 2 t/m 4, 20 t/m 22 en 27

64

Hoofdstuk 3

Einde, vragen?

65

Huiswerk

Bestuderen hfd 1 t/m 3

Lezen hfd 4 t/m 6

Maken 1.13, 1.15, 2.14, 2.16, 3.15 en 3.16

66
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Vakopleiding Payroll Services

Les 2

67

Programma

• Herhalen

• Werkgever en werknemer

• Bijzondere arbeidsrelaties

• Wat behoort tot het loon?

68

Hoofdstuk 4

Werkgever en werknemer

69



24

Soorten dienstbetrekkingen

• Tegenwoordige dienstbetrekking

• Echte dienstbetrekking, waar vind je deze voor LB en ZW?

• Privaatrechtelijk 
Publiekrechtelijk

• Waar is de fictieve db geregeld voor LB en ZW?

• Vroegere dienstbetrekking  

• Pseudo-werknemer

70

Privaatrechtelijke dienstbetrekking

• Gezag

• Loon

• Persoonlijke arbeid

• Gedurende zekere tijd

– > alle loonheffingen verschuldigd (art 610 BW)

71

De werknemer

• Art. 7: 610 BW (wn die zich in dienst van de wg verbindt om 

tegen loon gedurende enige tijd arbeid te verrichten

• Art. 2 lid 1 Wet LB ruimer begrip 

• Wn-verzekeringen: art. 3 WW,  art 3 ZW , art 3 WAO, art. 8 WIA  

en art. 1 o Wfsv (geen vroegere db)

72
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De werknemer (2)

• Volksverzekeringen en ZvW ook voor wg bestemd

• Werknemer vlgs volksverzekeringen art. 8 lid 2 Wfsv

• Sommige werknemers inhouding bv DGA en gepensioneerden

• Verzekeringsplichtige vlgs ZvW art. 43 lid 2 letter a ZvW

73

Fictieve werknemer

• Art. 3 en 4 Wet LB, jo. Uitv. Besl. LB

• Wn-verzekeringen, oa art. 4 en 5 ZW

• Art. 6 ZW uitgezonderde werknemers 

74

De werkgever

• Art. 7:610 BW

• Wn-verzekeringen art. 9 ZW (oa overheidswg, natuurlijke personen, 

rechtspersonen)

• Overheid benoeming dmv aanstelling (art. 11 WIA) art. 8 WAO, art. 9 

WW, art. 1 letter q Wfsv

• Art. 6 Wet LB => inhoudingsplichtige

75
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Andere overeenkomsten

• Aanneming van werk

• Overeenkomst van opdracht

• Publiekrechtelijke dienstbetrekking

• Vroegere dienstbetrekking

76

Geen dienstbetrekking

• Als er geen sprake is van gezag (art 3 geheel, zie ook art 3 lid 2 

LB WB)

• Vaak ook geen plicht tot persoonlijke arbeid

• Bijvoorbeeld:

– Zelfstandig ondernemer

– Dga valt wel onder loonheffingen, behalve onder de 

werknemersverzekeringen

77

Wet deregulering arbeidsrelaties

• Voorbeeldovereenkomsten 

• Modelovereenkomsten branches

• Verplichte teksten om arbeidsovereenkomst uit te sluiten)

• Uitstel (of afstel) 

• Nieuwe wetgeving op komst

78
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De pseudo-wn

• Art 4 f en 2g UBLB

• Er is geen echte en ook geen fictieve dienstbetrekking

• Opdrachtgever en opdrachtgever kiezen samen voor ‘Opting-in’

• Geen werknemersverzekeringen
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Inhoudingsplicht 

• Art 6 LB (echte dienstbetrekking)

• Personen in dienstbetrekking

• Vroegere dienstbetrekking van persoon zelf

• Vroegere dienstbetrekking van een ander

• Dienstbetrekking van een ander

• Soms geen ihp, maar wel wg voor wn-verzekeringen

• Art 7 Wet LB => Fictieve dienstbetrekking

-het meewerkende kind => ouders

-thuiswerker => opdrachtgever (art 8 LB)

-commissaris v/e lichaam => lichaam
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Ihp bij artiesten en beroepssporters

• Artiest in loondienst  (art 8a Wet LB)

• Artiest ihp bij degene die gage betaalt

• Inhoudingsplichtigeverklaring (aanvraag Belastingdienst, 5 jaar 

geldig)
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Ihp over de grenzen

• Vaste inrichting (art 6 lid 2 Wet LB)

Waar vinden we dit in de loonalmanak?

• Fictieve vaste inrichting (btl uitzendbureau laat wn in NL 

werken)

• Vestigingsplaats adhv feitelijke omstandighdn

• Wn-verzekeringen wg geen ihp
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Naslagwerken

H 4 Loonalmanak: Dienstbetrekking

Wetten:

• Art. 7:750 BW: Aanneming van werk

• Art. 7:400 BW: Overeenkomst van opdracht

• Art. 7:610 BW: Arbeidsovereenkomst (met begrippen werkgever en 

werknemer)

• Art. 1 t/m 4 Wet LB 1964: Subject van heffing

• Werknemer voor werknemersverzekeringen: art. 3 WW, art. 3 ZW, art. 

3 WAO, art. 8 WIA, art. 1 Wfsv

• Werkgever voor werknemersverzekeringen: art. 9 ZW, art. 11 WIA, art. 

8 WAO, art. 9 WW, art. 1 Wfsv en art. 6 Wet LB 1964 83

Hoofdstuk 4

Einde, vragen?

84



29

Hoofdstuk 5

Bijzondere arbeidsrelaties

85

Echte Dienstbetrekking

• (Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als  
dienstbetrekking wordt beschouwd vD5, wettenbundel) 

• Gezag

• Arbeid 

• Loon

• Gedurende enige tijd (> 1 maand)

Welke wetsartikelen zijn hier van toepassing
voor wet LB, WW en WIA?
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Fictieve dienstbetrekking

• Art 3 LB en voor wn-verz o.a. art 4 WW

• Door de wetgever gelijkgesteld aan de echte

• Wet op de Loonbelasting

• Sociale verzekeringswetten

• SV en/of LH-plicht

87
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Fictieve dienstbetrekkingen

• Aandeelhouders met aanmerkelijk belang

• Aannemers van werk en hulpen

• Agenten en subagenten

• Artiesten

• Beroepssporter / A-sporter

• Bestuurders coöperaties met zelfbestuur

• Commissarissen

• Gelijkgestelden

• Huispersoneel

88

Fictieve dienstbetrekkingen 2/2

• Leerlingen en stagiairs

• Meewerkende kinderen

• Pseudo-werknemers

• Seizoenswerknemers

• Sexwerkers voor een exploitant

• Studenten en scholieren

• Thuiswerkers en hun hulpen

• Uitzendkrachten

• Vrijwilligers

89

Aandeelhouders met aanmerkelijk 

belang

• Art 4 lid d en art 12a Wet LB

• 5% of meer 

• Arbeid verrichten

• Werknemersverzekeringen

• Gebruikelijk loon  

• Directeur-grootaandeelhouder?

• Wat vinden jullie hiervan?
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Aannemers van werk

• Art 3 lid 1a en b, art 4 1a en b WW

• Stoffelijke aard

• Bepaalde prijs

• Niet in privé-sfeer

• Aangenomen door zelfstandig ondernemer

• Verdeling loon tussen aannemer en hulpen

• Speciale regels loonheffing; aparte tabel

91

Artiesten en Beroepssporters

• Art 5a LB, art 5c WW (almanak hfd 46)

• Echte dienstbetrekking

• Pseudo werknemer (Opting-in)

• Artiestenregeling

• Aangifte Inkomstenbelasting
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A-topsporters

• A-status van NOC NSF

• Stipendium en kostenvergoeding

• Fictieve dienstbetrekking voor LH en ZVW

(Voor werknemersverzekeringen alleen bij stipendium)

93



32

Bestuurders coöperatie met 

zelfbestuur 

• Art 3 lid 1g

• Voorwaarden coöperatie

• Coöperatie uit 2 personen dan geen wn verzekeringen
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Commissarissen 

• Vanaf 1-5-2016 geen dienstbetrekking

• Afschaffen van niet uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerd vennootschappen
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Gelijkgestelden

• Art 2c UBLB en art 5 Rariteitenbesluit  WB

• Maatschappelijk opzicht gelijkstellen

• Persoonlijke arbeid en loon

• Doorgaans 40% min.loon per week of meer

• Tenminste 2 dagen per week werkzaam

• Arbeidsverhouding minimaal 1 maand

• Geen van de overige fictieve dienstbetrekkingen
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Huispersoneel

• Art 5 LB en o.a art 6 lid 1c WW 

• Loonalmanak hfd 47

• Drie situaties:

– Dienstverlening aan huis

– Personeel aan huis

– Vrijstelling voor buitenlandse au pairs

• Vereenvoudigde regeling loonheffingen, blz 433 LA

• 60-40% regeling vrije beroep zie voorbeeld blz 98 theorieboek

• Jaaropgave voldoen aan minimum eisen, blz (blz. 301, par. 29.2 LA)

• Loonstaat speciaal model, deze hulpstaten (downloaden via 

belastingdienst.nl)
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Leerlingen en stagiairs

• Art 3 lid 1e

• Beloning of kostenvergoeding

• Echte of fictieve dienstbetrekking

• Wel/niet verzekerd

• Stagevergoeding niet rechtstreeks naar stagiair
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Meewerkende kinderen

• Art 3 lid 1f

• 15 jaar en ouder

• Niet verzekerd voor werknemersverzekeringen; afhankelijk van 
arbeidsvoorwaarden

• Vereenvoudigde regeling

• Loon in natura; speciale regels

- kleding, maaltijden en inwoning, zie blz 428 loonalmanak

Art 7.1 URLB, blz 533
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Pseudo-werknemers

• Art 4 f

• Opting-in

• Wg/wn melden bij Belastingdienst

• Pensioenregeling

• Vrije vergoedingen / verstrekkingen

• Niet voor wn-verzekeringen

100

Thuiswerkers

• Art 4 a wet LB, art 5 a WW

• LA blz 38

• Persoonlijke arbeid

• Tenminste 40% minimumloon

• Arbeidsverhouding tenminste 1 maand

• Inhoudings- en premieplicht

• Verdeling loon thuiswerker en hulpen

• Speciale regels loonheffingen,  zie oa handboek )
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Uitzendkrachten

• Art 2a UBLB 

• Uitzending in kader bedrijf of beroep

• Inlener houdt toezicht en heeft leiding

• Uitzendbureau is werkgever
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Vrijwilligers

• Art 2 lid 6 LB

• ‘niet bij wijze van beroep’, belangeloos

• Vanaf 1-1-2012 ook vpb plichtige ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) 

• Geen marktconforme beloning
-€ 170 p/m, max € 1.700 pj
-uurloon < 23 jr niet meer dan € 2,50
-uurloon 23 jr of ouder niet meer dan € 5,00

• Loon of kostenvergoeding

• ‘alles of niets’

• Loonalmanak blz 32
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De zelfstandige Aannemer van werk

• Zelfstandige zonder personeel 

• Zelfstandigen met personeel (onderaannemers)

• Uitzendkrachten

Wie betaalt?

- Loonbelasting

- Premie volksverzekeringen

- Werknemersverzekeringen

- Bedrijfstakeigenregelingen

- BTW

104

Naslagwerken

• H 4 Loonalmanak: Dienstbetrekking

• Wet LB en Uitv Besluit 1965

• Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhouding als 

dienstbetrekking wordt beschouwd

• Regeling aanwijzing werkgever en uitzondering 

verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

• Art 2 t/m 8a Wet LB

• Art 2 t/m 2h UBLB

• Art 3 t/m 12 WW, ZW, enz
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Hoofdstuk 5

Einde, vragen?

106

Hoofdstuk 6

Wat behoort tot het loon?

107

Ruim loonbegrip

• Hfd 6 en verder LA

• Loon is alles wat uit dienstbetrekking wordt genoten (art 610 

BW, art 9, 10 en 11 LB), art 8 lid 2 Wfsv, volksverzekeringen, 

art 16 Wfsv wn-verzekeringen, art 42 tm 47 ZvW):

– Loon in geld

– Loon in natura

– Loon in de vorm van aanspraken

108
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Het loonbegrip 

• Art. 610 BW: Werknemer ontvangt loon

• Art. 9 Wet LB 1964: Belastingheffing over het belastbare loon

• Art. 10 Wet LB 1964: Loon is alles wat uit dienstbetrekking 

wordt genoten

• Art. 10a Wet LB 1964: Aandelenopties 

• Art. 11 Wet LB 1964: Omkeerregel

• Art. 11 e.v. Wet LB 1964: Uitzonderingen op het loonbegrip en 

waarderingsregels

• Artt. 3.6 - 3.13 Uitv.reg. LB 2011: Waardering diverse 

loonbestanddelen 
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Loon in geld

• De naam is niet belangrijk: salaris, bonus, 13de maand, overwerkloon 

enz.

• Als de werknemer ook een uitkering heeft, kan er sprake zijn van:

– Een directe uitkering

– Een werkgeversbetaling

– Een instantiebetaling
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Loon van derden

• Art 12 LB, uitv reg 2011 art 3.6

• Tot loon rekenen:

-hier rekening mee is gehouden

-vlgs vaste normen vastgesteld (fooien)

• Elk voordeel uit dienstbetrekking…..

111
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Casus

• Joke is naast haar wg komen wonen

• Zij geeft voor alle buren een housewarming party

• Haar werkgever komt ook en neemt een wijnkoeler mee

• Is dit loon?

112

Geen loon van derden

• Sympathiegeschenken

-bos bloemen

-fles wijn

-fruitmand
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Fooien

• Horecapersoneel (art. 3.6 lid 2 URLB)
-CAO minimum voor wn geldende loon
-Afhankelijk van functie
-Afhankelijk van dienstjaren
-Inclusief vakantiegeld en vakantie-uren
-Wachtperiodieken voor jong en ervaren 

personeel

• Overigen (art 3.6 lid 1 uitv reg)
-Gemiddeld fooienbedrag
-Meer / werkelijk aangeven via IB
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Loon in natura 

• Hfd 8 LA 

• Wetsartikel?

• Hoofdregel: Belasten tegen (inkoop) waarde inclusief 

omzetbelasting

• Factuur van verbonden vennootschap: waarde in het 

economisch verkeer

• Geen inkoopfactuur: waarde in het economisch verkeer

115

Loon in natura, enkele vormen oa

• Cafetariasysteem (Besluit wijziging beloningen en cafetariaregelingen 

B7)

• Aandelenopties (art 10a en art 36 LB)

• Woning (art 3.11 UR LB 2011)

• Auto v/d zaak (art 13bis LB) => hfd 10 LA 

• PC en dergelijke (art 3.7 UR LB 2011)
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Cafetariasysteem

• Cafetariasysteem (afzien van loon in ruil loon in natura)

• Voorwaarden:

-schriftelijke regeling ¾ wn kan mee doen

-verlaging fiscale loon

-verlaging max. 30% van oorspronkelijk 

pensioengevend loon

-overgebleven loon niet lager dan vastgestelde minimumloon 

/minimum vakantiedgn (art 7:634 lid 1 BW) afwijking bij CAO 

mogelijk
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Aanspraken 

• Art 10 lid 2 LB / 3.12 URLB 

• Hfd 9 blz 80 LA

• Een aanspraak is het recht van een werknemer op een toekomstige 

uitkering of verstrekking

• Het is een afdwingbaar recht

• Naast het gewone loon in geld

• Eventueel ondergebracht bij een fonds of verzekeraar
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Het belasten van aanspraken

• Hoofdregel: het bedrag dat bij het fonds of de verzekeraar 

wordt gestort (art 10 lid 2 LB hoofdregel, waardering storting 

art 3.12 lid 1 Uitv reg LB 2011)

• Attentie: in de meeste gevallen geldt de hoofdregel niet, maar 

de omkeerregel (art 11 lid 1 LB)

• Omkeerregel: De aanspraak is vrijgesteld, maar de latere 

uitkeringen of verstrekkingen zijn belast. Bijvoorbeeld: 

pensioen
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Nog enkele wetenswaardigheden

• Belaste waarde minus eigen bijdrage wn (art 11 lid 1 j) 

• Vakantiebonnen art 10 lid 3

-99% nominale waarde

-vaak via CAO 

• Vergoeding ziektekosten

-waarde aanspraak per jaar < € 27 vrijgesteld (art 3.12 lid 5 UR 2011)

-aanvullende ziektekostenverzekering, wg verstrekt tegemoetkoming 

premie => loon 
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Postuum loon

• Erfgenaam ontvangt loon => loon uit dienstbetrekking van een ander

-wn laat inning na

• Afdracht loonbelasting en Zvw, geen wn-verzekeringen, zie blz 53 LA 

(6.2.10)

• Elke erfgenaam te krijgen deel toerekenen

• Vereenvoudigde regeling (handelen alsof overleden wn loon nog 

geniet, geen wn-verz en geen Zvw
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Negatief loon

• Zie 6.1.5 blz 50 LA 

• Het betreft ten onrechte door de werknemer ontvangen loon 

(staat niets tegenover)

• Óf het gaat om een boete / schadevergoeding door de 

werknemer te betalen

• Eindheffingsloon terugbetalen door werknemer

• Terug betalen van vrijgesteld loon

– Geen negatief loon

– Bv studiekosten
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DGA 

• Art 12a LB en art 32d WB 

• Hfd 7 blz 64 LA

• Aanmerkelijk belang (5% of meer dga en/of partner

• 75% vh loon uit de meest vergelijkbare db (art 12a lid 1)

• Niet minder dan hoogst verdienende werknemer

• Fictief loon € 45.000

• Gebruikelijk loon hoger in economisch verkeer dan > € 45.000 

(bewijslast fiscus)

• Doorbetaald regeling (art 12a lid 2 en 32d)

• Start-ups (7.26 LA, art 12a lid 3 en 4 Wet LB), zie ook blz 14 

LA
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Het ‘uniform’ loonbegrip

• We kennen vier heffingsgrondslagen:

– Loon voor de loonbelasting

– Loon voor de volksverzekeringen

– Loon voor de werknemersverzekeringen

– Loon voor de Zvw

• De vier grondslagen zijn grotendeel aan elkaar gelijk (het 

uniform loonbegrip)

• Er zijn nog enkele uitzonderingen 
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Het ‘uniform’ loonbegrip (2)

• Geen loon wn-verzekeringen:

– Loon uit vroegere db (pensioen)

– Eindheffing

• Loon uit vroegere dienstbetrekking soms toch loon voor alle 

loonheffingen

- (aanvullingen) ww-, zw- en wao/wia-uitkeringen

-Voor wn-verzekeringen zijn aanvullingen loon 

zolang db bestaat.

-de aanvulling Toeslagenwet

-loon ogv loondoorbetalingsverplichting bij ziekte aanvulling 

daarop en vergelijkbare regelingen voor ambtenaren

-uitkeringen voor zwangerschap, bevalling, adoptie en de 

zorg voor pleegkinderen op grond van de Wet arbeid en zorg
125

Het ‘uniform’ loonbegrip (3)  

• Werkgeversheffing Zvw wn betalen geen ZvW meer tenzij

• inhouding bijdrage Zvw van 5,70% wanneer:

-het loon uit vroegere dienstbetrekking van (ex-)wn-ers en 

uitkeringsgerechtigden die ouder zijn dan de AOW -leeftijd

-bepaalde wettelijke pensioenen

Bv pensioenen ogv Toeslagwet Indonesische Pensioenen 

1956 en de Garantiewet Surinaamse Pensioenen

-lijfrenten, uitkeringen aan verzetsstrijders en 

oorlogsslachtoffers en uitkeringen van 

beroepspensioenfondsen

-periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te 

derven loon (stamrechtuitkeringen)

126



43

Het ‘uniform’ loonbegrip (4)

Vervolg inhouden bijdrage Zvw vroegere db:

-(pre)pensioen- en vut-uitkeringen tenzij voor 1-10-2006 ingegaan

-periodieke uitkeringen ivm invaliditeit, ziekte of een ongeval die 

niet zijn opgenomen in de cao of de ao

-lijfrente-uitkeringen aan minderjarigen en meerderjarigen en 

uitkeringen uit een lijfrentespaarrekening of uit een 

lijfrentebeleggingsrekening

• Tegenwoordige dienstbetrekking:

-pseudowerknemers (opting-in)

-dga niet verplicht verzekerd voor wn-verzekeringen
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Loonheffingen

• Twee berekeningsmethoden:

-Progressief tarief 
-Loonbelasting

-Volksverzekeringen vast tarief (1e en 2e schijf)

• VCR-methode:

-ZvW werkgeversheffing 6,65%

-Wn-verzekeringen sectorafhankelijk

• Loon Loonheffing breder begrip dan BW

• Maak een bruto-netto berekening

-Bijhorende witte maandtabel
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Genietingsmoment

• Art 13 a LB 

-tijdstip betaling

-tijdstip verrekening

-tijdstip ter beschikking gesteld aan wn

-tijdstip rentedragend

-tijdstip vorderbaar en inbaar

Vanaf 2012 wettelijk toegestaan nabetaling verwerken op 

betreffende tijdvak, wel bestendige gedragslijn
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Genietingsmoment (2)

• Tijdstip betaling (art 13 lid 1a)

-contant

-bank / giro

-betaling aan ander dan wn (bv goed 

doel

• Tijdstip verrekening

-wg heeft vordering op wn

-schuld wordt lening

-verhaalsrecht lening
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Genietingsmoment (3)

• Tijdstip ter beschikking stellen

-wn laat inning na

• Tijdstip rentedragend

-rente achterstallig loon is geen loon

=> box 3 (voordeel sparen en beleggen)

• Voorschot 

-nadelen progressief tarief
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Bruteren

• Nettoloon, inhouding voor rekening wg

• Brutoloon => verhalen op werknemer?

• Eindheffing via naheffingsaanslag

132
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Naslagwerken o.a

• H 6 t/m 10 Loonalmanak: 
-Loon
-Gebruikelijk loon
-Loon in natura

WETTEN

• Art. 7:610 BW: Werknemer ontvangt loon

• Art. 9 Wet LB 1964: Belastingheffing over het belastbare loon

• Art. 10 Wet LB 1964: Loon: alles wat uit dienstbetrekking wordt genoten

• Art. 11 e.v. Wet LB 1964: Uitzonderingen op loonbegrip en 

waarderingsregels

• Artt. 3.6 - 3.13 Uitv.reg. LB 2011: Waardering diverse loonbestanddelen
133

Naslagwerken o.a

• Art. 8 lid 2 Wfsv: Loon volksverzekeringen

• Art 16 Wfsv: loon wn-verzekering

• Art. 42-47 Zvw: Bijdrage-inkomen Zvw

• Art. 10a Wet LB 1964: Aandelenopties

• Art. 11 Wet LB 1964: Omkeerregel

• Art. 3.12 Uitv.reg. LB 2011: Waardering van een aanspraak

134

Hoofdstuk 6

Einde, vragen?
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Huiswerk

Bestuderen hfd 4 t/m 6

Lezen hfd 7 en 8

Maken: 4.16, 5.15, 5.16, 6.15 en 6.16

136

VPS Payroll Services

Les 3
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Programma

• Herhalen

• Werkkostenregeling

• Vergoedingen en verstrekkingen

138
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Hoofdstuk 7

Werkkostenregeling

139

140

Aanleiding werkkostenregeling

• 29 kostensoorten
• 10 miljard aan ‘verg./ verstr.’
• Zeer gevarieerd beeld
• - kostensoort en sectoren
• Top kostensoorten in 2008 

- consumpties, personeelsfeest, reizen,
studie, werkkleding en maaltijden
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Doel werkkostenregeling

• Vereenvoudiging:

• - vervangt meerdere kostensoorten

• - onder 1,2% fiscaal loon 

slechts (financiële) adm.

• - boven 1,2% fiscaal loon pas 

salarisadministratie 

• - op basis eindheffing (80%)

• - niet langer geïndividualiseerd op      

werknemers
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Rangorde

• Zie rangorde Besluit loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

• Loon toetsen aan art. 10 wet LB

• Vrijgesteld loon art. 11 wet LB

• Waarderingen art 13 en 13bis Wet LB

• Niet aangewezen als eindheffingsbestanddeel (incl art 31 lid 4 Wet LB)

• Aangewezen als eindheffingsdeel waaronder gerichte vrijstelling art 31a lid 2 
Wet lB

• Vrije ruimte

• Niet vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen en niet passen binnen vrije 
ruimte EH 80% 

LET OP > Intermediaire kosten en nihilwaarderingen
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Gebruikelijkheidstoets

• Art 31 1 f Wet LB

• Niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare 

omstandigheden gebruikelijk is.

• Het bedrag dat boven de 30% uitkomt is, loon van de 

werknemer.

• Wat is gebruikelijk?

• Aangescherpt in 2016! Zie blz 141 LA (14.8.2 en 13.5.1 blz 131)

Zie ook “grens” van € 2.400 per werknemer
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Oud-werknemers

Art 31 1 g Wet LB

Loon uit vroegere dienstbetrekking

(gepensioneerden, arbeidsongeschikten)

• Producten uit eigen bedrijf

• Verstrekkingen die actieve wn-ers ook ontvangen (kerstpakket 

en/of andere geschenken)

• Zie blz 174 paragraaf 14.22.13 la
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Beoordeling vergoedingen / verstrekkingen

en tbs gestelde zaken loon?

• Belast loon (zie hierna)

• Geen loon zijn:
-voordelen buiten db (vb zieke wn ontvangt fruitmand)
voorwaarden: - persoonlijke attentive/andere ook

- geen geld of waardebon
- factuurwaarde incl OB max € 25,00  

-Intermediaire kst (kraanmachinist schiet reparatie
voor)

-Verstrekkingen en tbs waar wn eigen bijdrage heeft
betaald (vb eigen bijdrage verstrekte maaltijd)
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Concernregeling 

• Art 32 Wet LB 

• Normaal per inhoudingsplichtige / administratie 

• Vanaf 1-1-2015 concernregeling:

-totale loon van het concern;

-hele jaar concern;

-belang van ten minste 95% in een andere ihp;

-een andere ihp een belang van tenminste 95% in de 

onderneming heeft;

-een andere ihp een belang van tenministe 95% in de 

onderneming heeft en daarnaast belang van ten 

minste 95% in derde ihp
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Concernregeling (2)

• Stichtingen kunnen hier ook onder vallen

• Ihp met hoogste fiscale loon betaalt

• Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (indien loon uit 

vroegere dienstbetrekking minder dan 10 procent hiervan is, dan 

mag dit 

worden meegeteld, anders exclusief..)

• 1,2 procent 

• Zie ook paragraaf 14.4.7 blz 146 LA
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Belast loon (via la)

• Art 31 lid 4 Wet LB

• Prive gebruik auto (art 13 bis Wet LB)

• Genot dienstwoning (zie ook 3.11 URLB)

• Boetes (opgelegd door strafrechter), vanaf 2015 ook

buitenlandse boeten, let op verkeersboetes paragraaf 14.22.10 

blz 174 LA

• Vergoedingen / verstrekking ter zake van criminele activiteiten

• Personeelslening voor woning

149

Gerichte vrijstellingen of nihilwaardering

• Gerichte vrijstelling , 13.3. la blz 119, art 31a lid 2 ), enkele voorbeelden:

• Reiskosten (tot € 0,19 p/km) en OV

• Outplacement 

• Zakelijke maaltijden en tijdelijke verblijfkosten

• Studiekosten, cursussen ed.

• Extraterritoriale kosten

• Verhuiskosten

• Uitbreidingen per 1-1-2015:

-Gereedschappen, computers en mobiele 

communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur welke 

voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium

-Arbovoorzieningen

-Korting op producten uit eigen bedrijf

150
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Noodzakelijkheidscriterium

• Art 31a lid 2g Wet LB

• Vanaf 2015, geen onderscheid in tbs, vergoeden of verstrekken 

wanneer:

-de voorziening acht de ihp naar redelijk oordeel van 

belang voor behoorlijke vervulling vd db;

-kst worden niet aan wn doorberekend;

-wn geeft de voorziening terug of betaalt restwaarde 

wanneer voorziening niet meer noodzakelijk is, doet 

wn dit niet dan:

-restwaarde is loon cq eindheffingsloon

Voorbeelden:

-fototoestel ve fotograaf;

-hamer vd timmerman;

-kwast vd schilder 151

Noodzakelijkheidscriterium (2)

• Voorzieningen mogen worden ondergebracht in vaste 
kostenvergoeding wel onderzoek en eisen voorziening

• Voorzieningen onder noodzakelijkscriterium mogen niet over 
cafetariamodel vallen
Waarom niet?

• Nog enkele voorbeelden:

-Computers, mobiele communicatiemiddelen en 
dergelijke apparatuur zoals:
-desktops, laptops, mobiele telefoon, simkaart, 
dongel, organizer, abonnementen voor internet enz

• Bestuurders en commissarissen geldt bewijslast moet aanschaf 
aannemelijk maken
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Arbovoorzieningen
• Arbo-voorzieningen maakt niet uit of ihp deze tbs, vergoedt of 

verstrekt
-arbovoorzieningen op de werkplek;
-arbovoorzieningen buiten de werkplek;
-hulpmiddelen

• Voorwaarden arbovoorzieningen:
-Verplichtingen die voortvloeien uit Arbeidsomstandighedenwet
-Wn maakt gebruik vd voorzieningen
-Wn betaalt geen eigen bijdrage voor de 
voorzieningen

• Voorbeelden:
-veiligheidsbril 
-verplichte medische keuring enz.

• Voorwaarden arbovoorzieningen 14.2.15 blz 142 la, werkruimte thuis 
blz 175 (14.23.4 LA)
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Korting op produkten

• Art 13 lid 2 Wet LB

• Korting producten uit eigen bedrijf gericht vrijgesteld:

-producten zijn niet branchevreemd;

-korting of vergoeding per product maximaal 20% vd waarde 

economisch verkeer;

-kortingen en/of vergoedingen bedragen niet meer dan € 500.

• Meerdere is loon / eindheffingsloon

• Postactieve wn-ers is regeling ook van toepassing

• Ook toe te passen door een met ihp verbonden vennootschap

zie voorwaarden 14.17.18 blz 167

154

Nihilwaarderingen

• Paragraaf 13.4.4. LA blz 126

• Werkplekvoorzieningen (art 3.7 lid 1 a URLB 2011)

• Ter beschikking gestelde bedrijfsfitness op de werkplek en…. Zie 

13.3.1 en verder blz 132

• Ter beschikking stellen van werkkleding (art 3.7 lid 1b URLB 2011)

• Voorzieningen werkruimte woning wn

• Rentevoordeel personeelslening (fiets en scooter) art 13 lid 5 LB

• Consumpties (maken geen deel uit ve maaltijd) op de werkplek 

(art 3.7 lid 1 c URLB 2011)

• Ter beschikking stellen van ov-abonnement als wn deze ook voor

werk gebruikt (art 3.9 URLB 2011)
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Nihilwaarderingen (2)

• Waarde huisvesting en inwoning

-wn woont niet op werkplek, woont elders;

-wn moet redelijkerwijs gebruik maken van huisvesting

(brandweerman)

Voldoet wn hier niet aan dan:

-huisvesting op werkplek normbedragen rekenen OF

-tbs woning / dienstwoning dan 18%

• Voorzieningen in werkruimte thuis 

Eerst beoordelen of er sprake is van een werkruimte:

-zelfstandig deel woning, eigen opgang / sanitair;

-wn heeft met ihp zakelijke huurovereenkomst, alleen wg

beschikt over ruimte

156
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Intermediaire kosten 

• Paragraaf 14.10.6 LA blz 155 (Wetboek: Besluit loon vrije 

vergoedingen enz)

• uitgaven die samenhangen met bedrijfsvoering van de werkgever

• aangekochte zaken die tot vermogen wg gaan behoren

• Wg geeft opdracht tot doen opgave

Voorbeelden

- aankopen door werknemer namens wg

- kosten ‘auto van de zaak’

- zakelijk etentje
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Een voorbeeld

• Per uitgave eindheffings (loon) waarvan er geen sprake is van:

-gerichte vrijstelling, nihilwaardering of intermediaire kosten

• Voorbeeld

Fiscale loonsom bedraagt € 1.000.000,-

-Zakenlunches met klanten €        3.000,-

-Totaal aan km’s (0,19) betaald €      10.000,-

-Vakliteratuur adres werknemers €        1.500,-

-Overige onkosten €      20.000,-

• Hoeveel is toe te wijzen aan de vrije ruimte / is een gerichte vrijstelling / 

nihilwaardering of intermediaire kosten?

• Hoeveel bedraagt de 80% eindheffing?
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Waardering verstrekkingen

• Loon in natura

• Factuurwaarde bepalend (waarde door 3e in rekening 

gebracht (art 13 lid 1 Wet LB)

- economische waarde

• Branche-eigen producten art 13 lid 2 (wat wordt voor klant in 

rekening gebracht?)

• Nihilwaardering (art 13 lid 3 Wet LB => URLB 2011)

• Waarderingsnormen (art 13 3 Wet LB => URLB 2011)
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Waarderingsnormen

• Huisvesting € 5,55 (zie voorwaarden hiervoor)

• Maaltijden € 3,35

• Kinderopvang (aantal uur opvang x uurprijs vgs. Wkkp)

• Zie 13.4.5 blz 129 la en art 13 lid 3 en art 3.8 URLB 2011
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Beoordeling vergoedingen/verstrekkingen en 

ter beschikking gestelde zaken

• Belast loon

• Gerichte vrijstellingen

• Waardering van verstrekkingen & Nihilwaarderingen

• Intermediaire kosten

Vergoeden,  verstrekken of ter beschikking stellen !!!
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Vaste kostenvergoeding

Art 31a lid 3 Wet LB

Mogelijk voor:

-kosten met een gerichte vrijstelling

-Intermediaire uitgaven

-ook bij noodzakelijksheidcriterium

Steekproef bij wkr verplicht

162
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20-dgn criterium, ambulante wn-er

Paragraaf 14.14.3 LA blz 160

Niet langer ambulant wanneer wn doorgaans ten minste 1 dag pw 

wo-we heen en weer reist

-20 dgn > niet ambulant

Onderbrekende periode, telling begint opnieuw:

-2 of meer aaneensluitende wkn < 26 weken (niet ziek

of verlof

-3 of meer aaneensluitende wkn > 26 wkn (niet ziek of 

verlof)

-6 of meer aaneensluitende wkn wegens verlof/ziekte
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20 dgn criterium (2)

Voorbeeld

P reist elke week 1x naar het hoofdkantoor, behalve in januari en 

juni.

Door de onderbrekingen in januari hen juni heeft P twee 

referteperioden.

Van februari tm mei is hij ambulant < 20 x hoofdkantoor bezocht

Van juli t/m december is hij niet ambulant > 20 x hoofdkantoor 

bezocht

164
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Internationale aspecten

• Zie 49.4.6 la blz 454

• Werking:

Wn woont in NL deel loon in btl belast;

Wn woont in btl deel loon in NL belast.

Zie voorbeeld

Eea in praktijk nog onduidelijk
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Extra casus

• Nog enkele opgaven:

-Extra casus

-Uitwerking volgt

166

Naslagwerken

• H 12 t/m 14 Loonalmanak: 

-Vrijgesteld loon

-Werkkostenregeling

-Werkkostenalfabet

• Art 10, 11, 13, 13a 13bis, 31, 31a en 32 Wet LB

• Art 3.7 t/m 3.12 URLB

167

Hoofdstuk 7

Einde, vragen?
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VPS Hoofdstuk 8

Vergoedingen en verstrekkingen

169

Wonen

• Loonwaarde = Economische huurwaarde

• Uitzondering: Dienstwoning, maximaal 18% van jaarloon (art 

3.11 URLB 2011)

• LA 14.5.7 blz 147

170
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Verhuiskosten

• Mits in het kader van dienstbetrekking

• Kosten van overbrenging inboedel

• Verhuiskosten (herinrichtingkosten) max. € 7.750

Art 31a 2f Wet LB en URLB 2011 art 8.4  

• LA blz 173 14.22.8
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172

Casus met vermelding

wetsartikelen

Piet krijgt de volgende vergoeding per gereden km voor
reiskosten:

-De eerste 10.000 kilometer € 0,13
-De volgende 10.000 kilometer € 0,23
-De overige kilometers € 0,30

Piet rijdt in enig jaar 35.000 km, hoe verwerk je eea?

-Wetsartikel??
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Reiskosten

• Reizen met eigen vervoer € 0,19 p/km

• All-in (verzekering, afschrijving e.a.)

• Vaste reiskostenvergoeding mogelijk (twee 

berekeningsmethodes)

• Art 31a lid 2a (blz 468 WB)

• Besluit reiskostenvergoedingen en prive gebruik auto

• Saldering hoge en lage vergoeding (art 31a lid 5 Wet LB)
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Openbaar vervoer

• OV-kaart onbelast als zakelijke reizen ten minste even 

veel kosten

• Art 13, lid 3b Wet LB en 3.9 URLB 2011

• Maximaal € 0,19 per km 

• Integrale kosten 

• Openbaarvervoersbewijs 

• Inkomstenbelasting: reisaftrek

174
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Auto van de zaak

• Art 13bis

• Autokostenforfait

• 500 km-criterium

• Eigen bijdrage

• Bestelauto

175

Auto van de zaak CO2 uitstoot

In juni 2012 zijn er in NL 76.813 nieuwe personenauto’s 

geregistreerd, 52% meer dan in juni 2011.

De oorzaak ligt in het feit dat er sprake is van een voordelige 

bijtellingsregeling, want vanaf 1-7-2012 geldt een andere bijtelling 

voor de uitstoot.

176

Auto van de zaak CO2 uitstoot (2)

60-maandsperiode

-Bijtellingspercentage afhankelijk van CO2-uitstoot per 

km.

-Effecten indien geen maatregelen

-Voorbeeld benzine-auto op kenteken 1-9-2012 CO2 

uitstoot 102 gram/km

-Overgangsrecht art 36c Wet LB, (10.1.18.2 blz 89 LA)

Benzine bijtelling 2011 2012 2012 2013

1-jan 1-jul

14% bijtelling < 111 < 111 < 103 < 96

20% bijtelling 111-140 111-140 103-132 96-124

25% bijtelling t/m 140 > 140 >132 >124

177
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Bijtelling bij méér dan 500 km privé

• 500 privékilometers op kalenderjaarbasis

• Gedeeltelijk ter beschikking, dan autokostenforfait naar evenredigheid

• Attentie bij: gedeeltelijk ter beschikking, verschillende auto’s, meer auto’s

• Bewijs niet méér dan 500 prive km met name mogelijk door:

-sluitende km-administratie (art 13bis lid 3 Wet LB, art 3.13 URLB 2011)

-verklaring geen privégebruik (art 13bis lid 7 Wet LB) 

178

Eigen bijdrage

• Art 13bis lid 4 Wet LB

• In verband met privégebruik, bijdrage in minder op bijtelling

• Schriftelijk vastleggen

• Betalingen aan derden, alleen als schriftelijk vastgelegd dat betaling

als eigen bijdrage wordt aangemerkt

179

Bestelauto

• Art 13 lid 5 Wet LB begrip…

• In beginsel autokostenforfait zoals bij personenauto

• Uitzondering:

- bestelauto naar aard of inrichting nagenoeg alleen

zakelijk te gebruiken

- privégebruik niet mogelijk (verbod of blijft achter op 

werkplek)

- eindheffing bij doorlopend afwisselend gebruik

- verbod op privégebruik (art 13bis lid 5 Wet LB)

180
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Parkeren en verkeersboetes

• Eigen auto: kosten zitten in € 0,19

• Ter beschikking stellen parkeerplaats op de werkplek is onbelast

• Dienstauto:

– parkeren bij eigen woning altijd belast

– parkeerplaats op kenteken vrij

– vergoeden, verstrekken, ter beschikking stellen
parkeerplaats bij werkplek vrij

Verkeersboetes hoe belasten bij vergoeden

Zie hier LA blz 175 paragraaf 14.22.10
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Casus met vermelding

wetsartikelen

Bouwbedrijf X gevestigd in Heerenveen. X krijgt n opdracht in 

Almere. De komende 1 ½ jaar moet dagelijks een reisafstand van 

250 kilometer (heen en terug) moet worden gereden. 

Vraag 1

Wat is carpoolen (in fiscale zin)? 

Vraag 2

En welk effect heeft de rol van de werkgever in carpoolen?

182
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Casus vervolg

Vraag 3

Hoe zit het met omrijkilometers bij carpoolen?

De vier werknemers rijden elke dag met elkaar mee naar dezelfde 

werkplek. Ze rijden in een auto van één van de werknemers.

Vraag 4

Wat is de maximale vergoeding op jaarbasis die werknemers 

kunnen ontvangen zonder een kilometeradministratie bij te 

houden?
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Carpoolen

• Zie Besluit reiskostenvergoeding

• Auto van de zaak

- meerijders € 0,19 p/km

- tenzij carpoolregeling door werkgever, dan ‘vervoer
vanwege werkgever’

• Eigen auto

- chauffeurs en meerijders € 0,19 p/km, geen

omrijkilometers voor chauffeur

- tenzij carpoolregeling door werkgever, dan

meerijders geen vergoeding en chauffeur wel

omrijkilometers

184

Fiets

• Woning-werk € 0,19 p/km

• Zakelijke km idem

• Vergoeding of verstrekking is belast loon

• Ter beschikking stellen eigendom wg

- loon ter waarde van het prive gebruik;
- loon = kostprijs => afschrijving, onderhoud, 

verzekering enz
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Maaltijden

• Art 13 lid 3 Wet LB => Art 3.8 URLB 

• Onbelast als > 10% zakelijk (meer dan bijkomstig
karakter)

• Tot bedrag werkelijke kosten

• Kantinemaaltijden: Niet-zakelijke maaltijd belast )
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Consumpties

• Consumpties op de werkplek Onbelast, art 3.7 lid 1 c URLB 

• Vergoeding voor consumpties is loon werknemer of 
toewijzen aan de vrije ruimte

• Wanneer consumpties onder maaltijd vallen dan
maaltijdregeling van toepassing

• LA 14.4.9 en verder blz 146
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Werkkleding

• Art 3.7 b URLB

• Kleding (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor werk

• Voorzien van beeldmerk min. 70 cm2
→ als werkkleding

aangemerkt

• Ter beschikking stellen werkkleding onbelast

• Vergoeden of verstrekken werkkleding is loon werknemer of 

toekennen aan vrije ruimte

• LA 14.23.3 blz 175
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Vakliteratuur en cursussen

• Art 31a lid 2c Wet LB

• Gemaakt ten behoeve van behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking

• Reiskosten t.b.v. congressen, seminars e.a. tot max. 
€ 0,19 p/km

• Gerichte vrijstelling

• Alsmede outplacement (voor mensen die ontslag zijn aangezegd bv kst
loopbaanscan)

• LA 14.16.6 blz 163
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Apparatuur en gereedschap

• Art 3.7 1a Wet LB 

• In redelijkheid ter beschikking gesteld, vergoeding of verstrekking
(noodzakelijkheidscriterium zie eerder

• Let op 13.3.11.5 blz hulpmiddelen blz 124 => 13.3.10

Ook buiten werkplek te gebruiken, zakelijk gebruik
90% of meer

190

Telefoon, internet en computers

• Art. 3.7 lid 1 a Wet LB

• Telefoon mobiel:
-Tbs, vergoeden of verstrekken
(noodzakelijkheidscriterum)

• Telefoon vast op de werkplek (gericht vrijgesteld)

• Telefoon vast thuis:
-loon
-eindheffingsloon

191

Personeelsleningen

• Art 13 lid 5 Wet LB

• Rentevoordeel t.o.v. marktconforme rente is loon

• Rentevoordeel onbelast indien lening gebruikt wordt voor: 

– eigen woning per 1-1-2016 niet meer mogelijk!!

– fiets

– elektrische fiets

– elektrische scooter

192
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Bedrijfsfitness

• Art 3.7 lid 1 a Wet LB

• Betreft conditie- of krachttraining (geen sauna, zonnebank, 

tennis e.d.)

• Alleen bedrijfsfitness op werkplek onbelast

• Buiten de werkplek: loon werknemer of aanwijzen als 

eindheffingsloon

• Zie elders vindplaats LA 
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Dienstjubileum art 11 lid 1 o LB

• Maandloon

• Vakantietoeslag

• Overige vaste beloningen, zoals bv bonus

• Bij 25 en 40 jarig dienstverband

194

Premies ongevallenverzekering, uitkeringen

bij overlijden/invaliditeit

• Art 11 1 h en m LB

• Aanspraak ongevallenverzekering onbelast voorzover m.b.t. 
ongevallen bij vervullen dienstbetrekking

• Aanspraken op uitkering bij overlijden of invaliditeit bij ongeval→
onbelast

• Aanspraken op uitkering bij overlijden anders dan ongeval→ onbelast
tot max. 3 x maandloon

• Eenmalige uitkering bij overlijden onbelast max. 3 x maandloon (pu is 
loon)

• Uitkering bij invaliditeit is belast loon
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Producten uit eigen bedrijf

• Vanaf 2015 kent de WKR een vrijstellingsmogelijkheid

• Loon in natura art 13 lid 2 Wet LB

• Art 31a lid 2 i Wet LB

• Zie elders vindplaats LA

196

Fondsuitkeringen

• Art 11 lid 1 n Wet LB

• Onbelast mits:

- uitkeringen/verstrekkingen niet i.v.m. ziekte, invaliditeit, 

bevalling, adoptie of overlijden

- fondsbijdrage werknemers in afgelopen 5 jaar tenminste 50%

- uitkeringen niet op basis van onbelaste aanspraak

Voorbeeld hierna

197

Jurisprudentie

• Stichting is op 1 December 2007 opgericht

• Netto inhouding op loon wn

• Wg draagt zelfde bedrag bij

• In de jaren 2008 t/m 2013 deed Stichting uitkeringen aan wn-

ers voor verbouwingen, rijlessen van kinderen en aankoop

van meubilair en vakanties

• Naheffingsaanslagen opgelegd

• Rechtbank heeft naheffingsaanslagen vernietigd

• Wat besluit de Hoge Raad?

198
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Scholing

• Art 31a lid 2d Wet LB

• Met oogmerk op verwerving van inkomen

• Verwachting van inkomen is redelijk

• Kosten drukken op werknemer

• Vergoeding of toezegging hiervan vóór einde jaar waarin

kosten optreden

• Let op bij terugbetaling bij wisselen dienstbetrekking

• Is een nihilwaardering

199

Arbovoorzieningen

• Art 3.7 URLB

• Tbs, vergoeden of verstrekken

– verplichting ogv arbovoorziening;

– item vergoeding of verstrekking maakt onderdeel uit van 

arboplan

– gebruik ervan tijdens werktijd

– in redelijkheid gemaak

– geen aanmerkelijke privébesparing

– ook buiten werkplek (medische behandeling)
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Schadevergoedingen

• Artikel 11 1 k Wet LB

• Vergoeding of verstrekking ter dekking van schade/verlies

persoonlijke zaken onbelast mits schade is ontstaan door 

bijzondere gebeurtenis die samenhangt met uitoefening van 

dienstbetrekking

• Vergoeding van niet verzekerde schade bij prive 

vervoermiddel is belast loon. Eindheffing mogelijk

• LA 14.19.1 t/m 14.9.3 blz 169
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Meewerkende kinderen

• Bij fictieve dienstbetrekking:

• indien loon lager dan 70% van gebruikelijk loon:

• maaltijden, inwoning en kleding kunnen loon vormen

• forfaitaire waarderingsnormen

• mogelijkheid: toewijzen aan vrije ruimte

202

Pensioen

• Mits zuivere pensioenregeling omkeerregeling van toepassing 

aanspraken onbelast, uitkeringen belast

• Eigen bijdragen aftrekbaar, werkgeversbijdragen onbelast

• Art 11 lid 1 letter c en j

• Art 18 definitie pensioen

203

Pensioen (2)

• Pensioensystemen

➢ eindloonregeling

➢ middelloonregeling

➢ beschikbarepremieregeling

• Ieder systeem kent normen maximale pensioenopbouw
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Levensloop

• Sparen uit brutoloon voor uitkeringen tijdens verlofperioden

• Inleg vrij van loonheffingen (omkeerregel)

• Opname belast met alle loonheffingen

• Alleen nog voor werknemer die eind 2011 spaartegoed had van € 3.000

• Art 39d overgangsrecht

205

Levensloop (2)

• Sparen in geld (niet in tijd)

• Maximale opbouw per jaar 12% jaarloon

• Spaarsaldo maximaal 210% laatste jaarsalaris

• Opbouw levensloopverlofkorting t/m 2011

• Bij opname uit levenslooptegoed belastingkorting max. € 215 per 

deelnamejaar (t/m 2011)

206

Levensloop (3)

• Omzetting in ouderdomspensioen kan, geen 

levensloopverlofkorting

• Opname levenslooptegoed niet langer gebonden aan 

voorwaarden

• Opname verlonen bij werkgever

• Loopt nog tot en met 2021

207
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Naslagwerken o.a.

• Art. 10 lid 1 Wet LB 1964: Loonbegrip is uitgebreid

• Art. 11 Wet LB 1964: Vrijgesteld loon

• Art. 13 Wet LB 1964: Loon in natura

• Art. 13bis Wet LB 1964: Auto v.d. zaak

• Artt. 31 t/m 32b: Eindheffing

• Artt. 3.1 – 3.13 Uitv.reg. LB 2011: Waardering diverse 

loonbestanddelen

• Artt. 8.1 – 8.7 Uitv.reg. LB 2011: Eindheffing

• Loonalmanak hfd 10, 12 en 13

208

Naslagwerken o.a. (2)

Pensioenregelgeving:

• Art. 11 lid 1 letter c en j onder 1o Wet LB 1964: Vrijstelling 

(omkeerregeling)

• Art. 18 Wet LB 1964: Definitie pensioen

• Ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen

• Pensioengrondslag en AOW-inbouw

• Eindloon, middelloon en beschikbarepremie-regeling

• Waardeoverdracht

• H 4 Uitv.besl. LB 1965: diensttijd, deelnemingsjaren, inkoop diensttijd

209

Hoofdstuk 8

Einde, vragen?
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Huiswerk

Maken: 7.15, 7.16, 8.15 en 8.16

Lezen: hfd 9 t/m 12

Bestuderen: hfd 7 en 8

211

Vakopleiding Payroll Services

Les 4

212

Programma

• Herhalen dmv opgaven

• Tabellen en heffingskortingen

• Eindheffingen en afdrachtverminderingen

• Als zaken niet in orde zijn

• In bezwaar gaan

213
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Hoofdstuk 9

Tabellen en heffingskortingen

214

Heffingskorting

• Via loonheffing (zie ook hfd 19 LA):
-Algemene heffingskorting (art 22 Wet LB)

-Arbeidskorting (art 22a Wet LB)

-Jonggehandicaptenkorting (art 22aa Wet LB)

-Ouderenkorting (art 22b)

-Alleenstaande ouderenkorting (art 22c)

-Levensloopverlofkorting (art 22ca vervallen!!, nu € 215 per gespaard 
jaar)

• Loonheffingskorting per 2019 belastingdeel
-niet inwoners (EU, EER en BES-eilanden) en inwoners NL

215

Schema loonheffingskorting

• In schema

Arbeidskorting?

Overige heffingskortingen?

1. Werknemers buiten EU/EER, Zwitserland, BES-eilanden Nee Nee

2. Werknemers binnen landenkring groep 1 en niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtige Ja, toepassing in LB Nee

3. Werknemers binnen landenkring groep 1 en kwalificerende buitenlands belastingplichtige Ja, toepassing in LB Ja, geen toepassing in LB, geldend maken via aangifte IB
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Onderverdeling tabellen

• Naar kleur

• Naar periode

• Naar tijdvak

• Voor bijzondere beloningen

• Voor speciale groepen

• Voor eindheffing

• Hfd 56 LA blz 496
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Bijzondere beloningen (1)

• Art 26 Wet LB

• Als er geen sprake is van tijdvakloon, maar:

– Een eenmalige beloning of een beloning die slechts

eenmaal per jaar wordt toegekend

– Bij overwerkloon of een beloning over een ander tijdvak

– Bij niet-opgenomen vakantiedagen van een uitzendkracht

218

Verschillende tijdvakken

• Art. 9.5 Uitv. Reg LB 2011, gebaseerd  op artikel 33 lid 2a Wet LB)

• zie voorbeeld boek blz 239

219
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Speciale tabellen

Artiesten en buitenlandse beroepssporters (art. 35 t/m 35n LB => art. 12a 

en b Uitv. Besl vanaf en art. 10.2 t/m 10.6 Uitv. Reg LB 2011) 

Aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabellen voor werknemers met vakantiebonnen

52%-tarief voor anonieme werknemer:

Geen loonheffingskorting

220

Artiesten, beroepsporters en 

buitenlandse gezelschappen

Niet in privé sfeer/voor natuurlijke persoon

Fictieve db opdrachtgever/werkgever

Art. 5a en 5b Wet LB (definitie artiest en beroepssporter)

Artiest 4 mogelijkheden:

-dienstbetrekking

-opting-in regeling (art. 4 f Wet LB, art. 2g UBLB 1965)

-zelfstandige/dga

-artiestenregeling (zie ook hfd 46 loonalmanak)

221

Artiesten, beroepsporters en buitenlandse 

gezelschappen (2)

• Wijze heffing over gage (art. 35 lid 1 en 2 Wet LB), Percentage 1e 

schijf (art. 35a lid 1 Wet LB)

• Niet tot gage (art. 35 lid 3 Wet LB)

• Gagevermindering:

-€ 163,00 kleinevergoedingsregeling (art. 12a lid 7 UBLB)

-ontvangen van Belastingdienst (art. 12a lid 1 t/m 6 UBLB)
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Artiesten, beroepsporters en 

buitenlandse gezelschappen (3)

• Gageverklaring (art. 10.2 Uitv. Reg LB)

• 5 kalenderjaren bewaren (art. 10.2 lid 5 Uitv. Reg LB)

• Gageverdeling bij gezelschap (art. 12b Uitv. Besluit LB)

• Loonstaat (art. 10.3 en 10.4 Uitv. Reg LB)

• Jaaropgave (art. 10.5 Uitv. Reg LB)

• Wn-verzekeringen verschuldigd vlg art. 16 Wfsv
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Artiesten, beroepsporters en 

buitenlandse gezelschappen (4)

• Buitenlandse gezelschappen art. 35g t/m n LB,  verdere 
uitwerking URLB 11.1 t/m 11.7

• Tarief art. 35h

• Art. 11.1 Uitv. Reg LB artiest wonend in NL=> art 10 Uitv. 
Reg van toepassing

• Casus artiest

• Netto gage berekenen

224

Aannemers van werk, 

thuiswerkers en gelijkgestelden

• Aannemers (art. 3 lid 1a Wet LB,art. 4 lid 1a ZW,WW)

• Thuiswerkers (art. 4 lid a Wet LB, art. 2b Uitv. Besluit LB, art 5 WW)

• Gelijkgestelde (art. 2c Uitv. Besluit, art 5 d WW 

• Afwijkende loonbelastingtabel art. 7 Uitv. Besluit => art. 33 lid 2c

• Tabelloon art. 7 lid 2 Uitv. Besluit

• Zie 56.8 blz 498 LA
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Verhaalsrecht

• Art. 27 Wet LB (inhouden op loon werknemer)

• Art. 27 Wet LB lid 4 (verhalen op wn als inhouding hoger is dan 

loon in geld, bv. iemand heeft uitsluitend loon in natura (auto)

226

Eindheffingstabellen

• Loonheffing voor rekening werkgever (art. 27a, )

– (gebruteerd) tabeltarief

– enkelvoudig tarief

227

Heffing loonheffing

• Art. 27b lid 1 Wet LB lb en pv in een percentage geheven

• Art. 27 b lid 2 en 3 Wet LB vertaling tabel naar belastingbedrag

228
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Naslagwerken

• Hfd 19 LA

-Heffing loonbelasting en premie volksverzekeringen

• Art. 25 Wet LB 1964: tijdvaktabellen

• Art. 26 Wet LB 1964: tabellen bijzondere beloningen

• Art. 27 Wet LB 1964: inhouding loonheffing

• Art. 27a Wet LB 1964: eindheffing

• Art. 27b Wet LB 1964: gecombineerd percentage

229

Naslagwerken (2)

• Hfd 46

-Artiesten- en beroepssportersregeling

• Art. 35 e.v. heffing van artiesten, beroepssporters en buitenlandse 
gezelschappen, uitgewerkt in:

• Art. 12a / 12b Uitv.besl. LB, H 10 Uitv.reg. LB 2011 en art. 16 Wfsv

• Bij verschillende tijdvakken: Bijzondere tabel of herrekeningsmethode

230

Hoofdstuk 9

Einde, vragen?

231
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Hoofdstuk 10

Eindheffing, afdrachtverminderingen en WTL

232

Eindheffing

• De inhoudingsplichtige neemt de loonheffing voor zijn

• Premies werknemersverzekeringen en Zvw-bijdrage zijn niet

verschuldigd

• Eindheffing komt dus niet voor op de loonstaat, salarisstrook

en jaaropgaaf

• Eindheffing is opgenomen in het collectieve deel van de 

loonaangifte

• Eindheffing LA 19.7 blz 231
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Eindheffing verplicht

WKR: bij overschrijding vrije ruimte, art 31 lid 1 f en g Wet LB)

-tarief 80% bij overschrijding (art 31a lid 2)

 Publiekrechtelijke uitkering art. 31 1c

-tabeltarief (art 31 lid 2 a ten derde)
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Eindheffing toegestaan

Tijdelijke knelpunten van ernstige aard (art 31 1b LB)

Doorlopend afwisselend gebruik

bestelauto (art 31 lid 1 d Wet LB)

-vast bedrag € 300 per jaar

Naheffingsaanslagen (art 31 1 a Wet LB)
-tabeltarief (art 31 lid 2 a ten eerste)

Verstrekkingen aan andere dan eigen werknemers

(art 32 ab Wet LB) /goederen en diensten in de 

promotionele sfeer
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Pseudo-eindheffing

• 75% bij excessieve vertrekvergoeding (art 32 bb Wet LB, 18.2.7 LA blz

213 en blz 271 23.12)

➢ hoger dan jaarloon en hoger dan € 551.000

➢ niet via loonaangifte, maar met formulier Aangifte loonheffingen 

pseudo-eindheffing

• 15% over pensioentekorten van vorige jaren die ingekocht worden

➢ pensioengevend loon hoger dan € 551.000

➢ apart aangifte doen

236

Afdrachtverminderingen

• Hoofdstuk 52 LA 

• Wet vermindering afdracht LB/PV

• Voordeel voor de inhoudingsplichtige

• Er zijn nog twee afdrachtverminderingen:

– Speur- en ontwikkelingswerk (hfd. VII)

– Zeevaart (hfd. VIII)

• Aftrekpost in het collectieve deel van de loonaangifte

Onderwijs per 1-1-2014 via Ministerie van O,C en W

237
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Loon voor afdrachtverminderingen (1)

• Zeevaart
Verbeteren werkgelegenheid en positie Nederlandse scheepvaart => art. 17 lid 1 WVA (blz
979)

• Hoogte afdrachtvermindering (art. 17 lid 2 WVA):

– 40% loon zeevarende uit Nederland of EU

– 10% loon andere zeevarende
• Verplichtingen inhoudingsplichtige (art 18 WVA)

• Afdrachtvermindering berekend over loon van de zeevarende, zie blz 483 (paragraaf 52.3.3.)

• Geen samenloop met afdrachtvermindering S&O-werk

238

Loon voor afdrachtverminderingen (2)

 Speur- en ontwikkelingswerk

-Doel bevorderen nieuwe technieken/uitvindingen

 Hoogte vermindering (art. 23 lid 3 WVA)

- 32% S&O-loon tot € 350.000 

-16% S&O-loon boven € 350.000

-Verhoging startende onderneming 40% 1e schijf (art. 23 lid 7 WVA)

 Afdrachtvermindering berekend over S & O-loon, S & O kosten en S & O uitgaven, 

zie blz 476 (paragraaf 52.2.3.3)

-zie ook voorbeeld op blz 477 LA 

 Afdrachtvermindering berekend over gemid. uurloon voor de loonheffing min loon 

uit vroegere db, ZW en betalingen tijdens ziekte (art. 23 lid 4 WVA) 

239

Loon voor afdrachtverminderingen (3)

• Naar evenredigheid over tijdvakken verdelen (art. 21 lid 2 WVA)

• Verrekening in ander tijdvak (art. 21 lid 3 WVA)  

• Binnen 1 kalenderjaar (art. 22 lid 1 WVA)

• Termijn aanvraag (art. 22 lid 3 WVA) 

• Correctie achteraf bij grote afwijkingen (art. 25 WVA)
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Loon voor afdrachtverminderingen (4)

• S&O-verklaring aan de zelfstandige (art 27 WVA)

• Tenminste 500 uren (art. 27 lid 1 WVA)

• Termijn (art. 27 lid 2 WVA)

• Administratieve voorwaarden (art. 27 lid 6 WVA)

• Intrekking (art 27. Lid 7 WVA)

241

Doelgroepen afdrachtverminderingen

• Echte dienstbetrekking art 2 lid 1 WVA

• Sommige fictieve db art 2 lid 3 WVA:

-meewerkende kinderen;

-bestuurders van cooperaties met 

werknemerszelfbestuur;

-gelijkgestelden

242

Wet tegemoetkomingen loondomein

• Lage-inkomensvoordeel

• Jeugd-LIV

• Loonkostenvoordelen

243
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Lage inkomensvoordeel

• Art 1.1 WTL algemene uitgangspunten 

• Artikel 2.1 WTL tegemoetkomingen

• Tegemoetkoming aan werkgever

• Werknemer met loon tussen 100% - 125% minimumloon
-hfd 3 WTL 

• Ten minste 1.248 verloonde uren

• Maximaal € 2.000 of € 1.000 / jaar

• Uitbetaling door Belastingdienst in september van het 
nieuwe jaar

244

Jeugd-LIV

• Tegemoetkoming aan werkgever

• Voor werknemer van 18-21 jaar art 3.4 en 6.2a (tm 31-12-2019)

• Met wettelijk minimumloon

• Geen 1.248-ureneis

• Per verloond uur € 0,13 - € 0,91

• Jaarmaximum € 270,40 - € 1.892,80

• Uitbetaling: Belastingdienst in september nieuwe jaar

245

Loonkostenvoordelen

• Ter vervanging van premiekortingen

• LKV oudere werknemer art 2.2 t/m 2.4 WTL

• LKV arbeidsgehandicapte werknemer art 2.6 t/m 2.9

• LKV doelgroep banenafspraak en 
scholingsbelemmerden art 2.10 t/m 2.13

• LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer art 
2.14 t/m 2.17 WTL

• Jaarmaxima € 2.000 - € 6.000

• 1 tot 3 jaar voor dezelfde werknemer

• Let op overgangsrecht art 6.2 WTL

246
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Naslagwerken

• Hfd 16.11 en 19.7 LA => Eindheffing

• Hfd 52 LA => afdrachtvermindering

• Hfd 50 LA => WTL

• Wetboek Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 
volksverzekeringen

• Wetboek wet Tegemoetkoming loondomein

• Art. 27a Wet LB 1964: eindheffing van inhoudingsplichtige

• Artt. 8.1 – 8.7 Uitv.reg. LB 2011: uitwerking eindheffing

247

Hoofdstuk 10

Einde, vragen??

248

Hoofdstuk 11

Als zaken niet in orde zijn

249
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Onderwerpen

• Correctieverplichting

• Naheffingsaanslag

• Boete

• Rente

• Invordering

• Aansprakelijkheid

250

Correctieverplichting en 

Naheffingsaanslag

• Correctieverplichting zelf of op verzoek Belastingdienst (hfd 33 la, 
blz 319)

– Als bij controle onjuistheden blijken art 28a lid 2 LB 

• Naheffingsaanslag (art. 19 en 20 AWR, art 20 lid 3, AWR resp. art. 
28, 29 en 31 uitv. Reg AWR) (hogere boete dan 33.3,spontane 
correctie, zie ook hfd 37 LA) 

– Aangifte niet of niet op tijd

– Aangifte niet juist

– Betaling niet of niet op tijd

– Betaling niet juist

– Correctie niet, niet tijdig of niet juist

• Indien te weinig ingehouden

– Verhalen op werknemer
251

Boete (hfd 37 la)

Soorten boeten

Aangifteverzuimboete (maximaal € 1.319) art. 67b AWR lid 2), 

Betaalverzuimboete (maximaal € 5.278) art. 67c AWR lid 1

Correctieverzuimboete ($ 30 Besluit Bestuurlijke Boeten 

Belastingdienst)

Opzet of grove schuld (art 67f, AWR)

Grove schuld: verhoging 25% ($ 25 lid 2 BBBB)

Opzet: verhoging 50% ($ 25 lid 3 BBBB)

Bij recidive: verdubbeling percentages ($8 BBBB) 

Bij 100% boete spreken we van fraude ($ 28 BBBB=> 67f AWR), zie 

ook lid 6 en 7
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Boete (2)

• Afwezigheid van schuld ($4 BBBB) =>Pleitbaar standpunt, avas

http://www.dezaak.nl/1785/aangifte-te-laat-door-schuld-

adviseur-geen-boete.htm

• Keuze Belastingdienst verzuimboete, vergrijpboete of 

strafvordering ($15 BBBB)

• Hfd 2 BBBB richtlijnen aangifteverzuimboetes 

($ vanaf 22a)

• Hfd 3 BBBB vergrijpboeten ($ 25)

• Hfd 4 BBBB verzuimboete correctiebericht ($ 30)

EDM ($ 30a) 
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Rente

• Hoofdstuk 38 LA, blz 370

• Belastingrente (art 30f lid 2 en 3 c 1 en 3 AWR)

– Bij naheffing van 1 januari t/m datum dagtekening 
naheffingsaanslag

– Bij teruggaaf van 1 april t/m datum dagtekening 
teruggaafbeschikking tenzij op naam werknemer

254

Rente (2)

• Taken ontvanger en  bevoegdheden deurwaarder (art 3 en 4 IW)

• Invorderingsrente (art. 9 betalingstermijnen, art 10 versnelde invordering 
IW)

– Als een naheffingsaanslag niet op tijd wordt betaald

– De dag na het vervallen van de betalingstermijn tot en met de dag 
van bijschrijving

• Rentepercentage per kwartaal bepaald
(art. 29 IW)
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Invordering

• Maatregelen (hfd. III IW en art. 21 IW)

– Na verstrijken betaaltermijn: aanmaning, binnen 10 dagen 
te voldoen

– Na verstrijken datum aanmaning: dwang- bevel, binnen 2 
dagen te voldoen

– Na verstrijken datum dwangbevel: deurwaarder komt langs: 
men kan betaling aantonen of alsnog betalen

– Bij geen betaling: procesverbaal waarop bezittingen 
vermeld staan, eventueel beslaglegging

– Na 4 weken openbare verkoop

– Zo nodig wordt faillissement aangevraagd

256

Invordering (2)

• Art 25 IW opschorting

• Art 27 IW verloopt recht op dwanginvordering na 5 jaren

• Te late betaling art. 28 t/m 30 IW

257

Aansprakelijkheid

• Hoofdstuk 42 t/m 44 LA, blz 398

• Inlenersaansprakelijkheid (art 34 IW)

– Voor in gebreke blijven uitzendende instantie, zoals 
uitzendbureau

– Methoden om zich hiertegen in te dekken

• Ketenaansprakelijkheid (art 35 IW)

– Voor in gebreke blijven onderaannemer

– Methoden om zich hiertegen in te dekken

• Bestuurdersaansprakelijkheid (art 36 IW)

– Geen afdrachten door onbehoorlijk bestuur

– Voorkomen: Melding van betalingsonmacht (hfd. III Uitv. 
Besluit IW 1990)
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Inlenersaansprakelijkheid

• Hoofdelijk aansprakelijk voor betaling loonheffing

• G-rekening vrijwaring van betaalde bedrag voorwaarden bij niet 

bereiken gestorte bedrag bij Belastingdienst (blz 405, vanaf 43.2.1 LA:

-gecertificeerde uzb;

-voldoen aan NEN-4400-1 of 4400-2 norm

259

Inlenersaansprakelijkheid (2)

• Gecertificeerde uitzendbureaus

• Aansprakelijkheid buitenlandse inlener alleen 

wanneer werk in NL (zie 43.2.6 la)

• Inlenersaansprakelijkheid en anoniementarief, 

naw, bsn, gewerkte uren, kopie ID (zie 43.2.7)

260

Inlenersaansprakelijkheid (3)

• WAADI per 1-7-2012 (4.2.9 en 43.2.10):

-Inschrijving handelsregister

-Gegevensverstrekking

• G-rekening verbetering op komst

• Schatting bedrag juist zijn

• Deblokkering saldo (bv meewerkend eigenaar)

261
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Inlenersaansprakelijkheid (4)

• Toekenning G-rekening door Belastingdienst (la 43.3.5. blz 408): 

• -werk in aanneming of onderneming

• -tbs personeel (uitzendbureau)

• Weigering Belastingdienst (4.3.6 la):

• -geen werk in aanneming of onderaanneming op korte 

termijn

• -geen ihp in zin loonheffingen

• -niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend tbs personeel

• -onjuist gebruik

262

Ketenaansprakelijkheid (1)

• Art 3 LB 1964 

• Buiten dienstbetrekking van een werk van stoffelijke aard

• Loonheffingen niet betaalt door onderaannemer dan wordt 

aannemer aansprakelijk gesteld, belastingdienst stuurt 

beschikking (la 43.1.6.1, blz 402)

• Aansprakelijkgestelde kan bezwaar bij ontvanger 

indienen, beroep, en beroep in cassatie

• Beslissing binnen zes weken

263

Ketenaansprakelijkheid (2)

• Volgorde aansprakelijkstelling:

• -eerste belastingschuldige

• -(onder)aannemer die persoon heeft ingeschakeld

• -vervolgens overige aansprakelijken

• -aannemer die onzorgvuldig heeft gehandeld is als 1e de 

klos

• Anoniementarief la 43.1.6.9
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Ketenaansprakelijkheid (3)

• Risicobeperking (43.1.7 LA)

• -inlichtingen inwinnen over onderaannemer

• -controle uitoefenen op juiste en volledige afdracht

• -verklaring betalingsgedrag

• -gebruik maken geblokkeerde rekening

• -waarborgfonds

• -onderaannemer inschakelen NEN 4400-1  
gecertificeerd

265

Bestuurdersaansprakelijkheid (1)

• Bestuurders aansprakelijk voor loonheffingen, ob, accijns, 
verbruikersbelastingen van alcoholvrije dranken (4.4 la 
blz 411)

• Niet betalen schuld te wijten aan kennelijk onbehoorlijk 
bestuur (44.6 LA blz 4112)

• Onderworpen aan vpb

• Betalingsonmacht schriftelijk melden binnen 14 dgn na 
schuld (vormvrij kan ook formulier Belastingdienst 
downloaden) per 4-7-2010 meldingsplicht (44.5.1)

266

Bestuurderaansprakelijkheid (2)

Naheffingsaanslag 2 weken na vervaldag aanslag (alleen 
wanneer er geen sprake is van opzet/grove schuld)

Gevolgen bij tijdige en volledige melding (444.5.1.3 la):

-alleen aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur tot 3 jaar 
vooraf gaande tijdstip melding bewijslast Belastingdienst
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Naslagwerken

• Loonalmanak hfd 33,37,38 en 42 tm 44 

• Wetboek (zie ook dia hierna)

• Invorderingswet

• AWR

• Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

268

Wetsartikelen belangrijkste deze les

• Artt. 19-20 AWR: Afdracht en naheffing

• Art. 30f AWR: Belastingrente

• Art. 67q AWR: Vergrijpboete na verzuimboete

• Artt. 28-31 Uitv.reg. AWR: loontijdvak, uitstel, berekening 
belastingrente

• BBBB: Uitwerking van H VIIIa AWR

• Invorderingswet 1990 met Uitv.besluit en Uitvoeringsregeling

• Artt. 34-36 IW: aansprakelijkheid

269

Hoofdstuk 11

Einde, vragen??
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Hoofdstuk 12

Klachten, bezwaar en beroep

271

Klachten

• Geregeld hfd 9 AWB

• Indienen bij bijv. Belastingdienst / UWV

• Over het proces / over een medewerker

• Niet als bezwaar mogelijk is

• Bij voorkeur schriftelijk

• Wordt formeel of informeel afgehandeld

• Het bestuursorgaan heeft 6 weken

• Daarna eventueel naar Nationale Ombudsman of Commissie 

voor de Verzoekschriften
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Bezwaar indienen

Hfd. V AWR afdeling 1, hfd 6 en 7 AWB

-Loonalmanak hfd. 40.2, blz 384

Tegen ‘voor bezwaar vatbare beslissing’

Ook tegen op loonaangifte betaalde bedrag

Werknemer tegen inhoudingen

 Indienen bij instantie die de beslissing heeft afgegeven

Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking

Eventueel eerst ‘pro forma’ bezwaar
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Bezwaarprocedure

Bij een niet-ontvankelijk bezwaar kan de 
Belastingdienst ambtshalve herzien

Na ingediend bezwaar uitstel voor het bestreden 
bedrag

Een hoorzitting, tenzij …

Uitspraak kan zijn: Bezwaar is

niet-ontvankelijk

ongegrond

gegrond

gedeeltelijk gegrond
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Afhandeling bezwaar

• Beslissing op bezwaar in principe binnen 6 weken na de 

bezwaartermijn

• Eventueel met 4 weken verlengd

• Met instemming bezwaarmaker verdere verlenging

• Indien beslissing te laat: dwangsom mogelijk (zie 40.2.8.3. blz 389 LA, 

maximaal € 1.260)

• Eventeel vergoeding kosten rechtsbijstand

• Zie ook schema op blz 370 LA

275

Beroep

• Hoofdstuk 41

• Hfd. V AWR afdeling 2, hfd 6, 7 en 8 AWB

• Niet eens met beslissing op bezwaar: beroep bij (meestal) 

Rechtbank

• Binnen 6 weken na dagtekening uitspraak op bezwaar

• Openbare terechtzitting, tenzij ….

• Binnen 6 weken schriftelijke uitspraak

• Indien beroep gehonoreerd, moet het bestuursorgaan het 

griffierecht vergoeden
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Hoger beroep en cassatie

• Hfd. V AWR afdeling 4, hfd 8 AWB Eventueel hoger beroep bij:

– Belastingkamer gerechtshof (heffingen)

– Centrale Raad van Beroep (uitkeringen)

• Eventueel beroep in cassatie als:

– Het recht niet goed is toegepast

– Een tegenstrijdige beslissing is genomen

– Instantie: Hoge Raad

• Laatste jaren meer en meer: Mediation

277

Naslagwerken

• AWR hoofdstuk 5

• AWB (via internet downloaden)

• Loonalmanak 39 en 40

• SV-almanak h17

278

Hoofdstuk 12

Einde, vragen??

279
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Huiswerk

Maken:

9.16, 10.15, 11.15, 12.16 en examenopgave 30

Lezen: hfd 13 en 14 t/m box 1

Leren: hfd 9 t/m 12

Neem je wettenpocket belastingwetten mee

280

Vakopleiding Payroll Services

Les 5

281

Programma

• Herhalen

• Internationale arbeid

• Inkomstenbelasting box 1 deel 1

282
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Hoofdstuk 13

Internationale arbeid

283

Algemeen

• Nationaal recht wn (LB)=> blz 38, art 2 LB

• Nationaal recht inhoudingsplichtige (LB) blz 38, art 6 LB

• Bijzondere regels, 30% regeling

• Vastlegging internationale Belastingregels heffingsregels 

belastingheffing, hfd 49 LA

• Vastlegging internationale Belastingregels heffingsregels sociale 

verzekeringen, hfd 49 LA

284

Algemeen (2)

• Belastingheffing wijkt af van premieheffing 
volksverzekeringen, wn-verzekeringen en ZvW

• Belastingheffing => verdrag, anders eenzijdige 
regeling

• Premieheffing volksverzekeringen internationale 
regelingen sociale verzekeringsplicht. Wetgeving 1 
land van toepassing

• VB grensoverschrijdende wn lb in ene land (bv. 
Woonland), premieplichtig in ander land

285



96

Wonen/werken in buitenland

• Wonen e/o werken in buitenland

• Één land of meerdere landen

• Welk land?

• Periode van wonen/werken in buitenland

• Detachering

• Loonbelasting, volksverzekeringen of 
werknemersverzekeringen 

286

• Woonland (art 4 AWR), blz 441 LA, paragraaf 49.1.3

• Werkland

• Probleem: dubbele belasting 

• Oplossing: verdrag 

• Verdrag gaat voor de Wet

• Indien geen verdrag: mogelijk eenzijdige regeling

Belastingheffing over loon 

internationaal verband

287

Hoofdregels standaardverdragen

• Werkland  

• Uitzondering: 183 dagen regeling (zie hierna)

• Bijzondere regels voor (in buitenland woonachtig)
-werknemers in dienst Staat der Nederlanden
-bestuurders/commissarissen
- vliegend en varend personeel 

• Uitleg volgt in de dia’s hierna   

288
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Werkland, situaties werken in NL

• Wn woont in buitenland werkt (geheel) in NL
Belastingheffing in NL (eventueel 30% regeling)

• Wn woont in buitenland werkt in NL, deels in ander land
-loon ontvangen in buitenland niet in NL belast (art 2 lid 4 LB) 

289

183 dagen regeling

• Blz 446 LA, paragraaf 49.2.6.1 

• Eisen zijn cumulatief

• Hoeft geen aaneengesloten periode te zijn

• Afhankelijk van het verdrag. 

• Vooraf niet altijd nog niet duidelijk of men aan de voorwaarden 

van de 183 dagen regeling zal voldoen

290

• Gezagsverhouding met de werkgever in het werkland;

• De werkzaamheden voor rekening en risico van de werkgever 
in het werkland;

• De beloning wordt doorbelast aan het werkland.

Formele wg => met wie overeenkomst is gesloten.

Materiële werkgever

291
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Eenzijdige regeling

Geen loonheffing indien inwoner van Nederland en :

• de werknemer korter dan 30 aaneengesloten dagen in het 
buitenland werkt en in het werkland daadwerkelijk belasting 
over zijn loon betaalt; 

• de werknemer 30 aaneengesloten dagen of langer in het 
buitenland werkt en zijn loon in het werkland aan 
belastingheffing over het inkomen is onderworpen.

• Is de periode langer dan 3 maanden aaneengesloten, dan 
wordt het loon geacht te zijn onderworpen aan een belasting 
door een andere mogendheid

292

Wonen in buitenland, werken in 

Nederland

Algemeen

- Sofinummer

- Legitimeren met geldig origineel ID-bewijs

- Geldige verblijfs- en tewerkstellings- vergunning (indien vereist)

293

Wonen in NL werken in buitenland/wonen en 

werken in btl

• Uitzonderingen

• Hoofdregel : werkland

• 183 dagen regeling

• Eenzijdige regeling

294
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Dienstbetrekking geheel buiten NL

• Art 2 lid 3 Wet LB (zie ook enkele dia’s hiervoor)

• Werknemers in dienst Staat der Nederlanden (art 33 UR AWR, 

Wetboek) bv. 

-diplomaten en andere ambtenaren  

-gepensioneerde ambtenaren

dus degene wie loon Staat der Nederlanden ontvangen

Blz 443, paragraaf 49.2.1..1. LA

295

Dienstbetrekking geheel buiten NL (2)

• Afwijkende regeling:

Bestuurders en commissarissen

-loon van NL lichaam

-bestaande of wel vroegere dienstbetrekking

Van belang verder:

-Vestigingsplaats lichaam bepalend

-Waar feitelijke leiding wordt gevoerd

296

Dienstbetrekking geheel buiten NL (3)

• Zeevarenden en luchtvaartpersoneel werken in internationaal 

verkeer en wonen in btl

Geen wn bij drie voorwaarden:

-90% of meer aan boord van schepen of luchtvaartuig

-loon onderworpen inkomen ander land

-loon niet alleen in NL belast

297
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Eenzijdige regeling in wet LB voor 

buitenlandse werknemers

• geen loonbelasting inhouden voor werknemer die nagenoeg 

geheel (90%) in het buitenland werkt , blz 443 paragraaf 

49.2.1.1 LA

• geldt niet voor bestuurders Nederlandse lichamen en NL 

ambtenaren

298

Bijzondere regels in de standaard 

verdragen 

• Artiesten zijn belast in land waar ze optreden

• Speciale regels voor:

- transportwerknemers

- wetenschapsbeoefenaren

- ambtenaren

- pensioengenieters

299

Welk land mag heffen? 

• Samengevat

-Hoofdregel => werklandbeginsel

-183 dagen regeling 

-Geen verdrag => Eenzijdige regeling

300
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Inhoudingsplichtige internationaal 

Buitenlandse wg IHP wanneer (blz 448 LA en verder):

• In NL (al dan niet fictieve) vaste inrichting (art 6 lid 2 of 3 LB) heeft; 

• In NL vaste vertegenwoordiger heeft;

• Zich bij de Belastingdienst als IHP heeft aangemeld (art 6 lid 2 b 

LB)

301

Casus

Bij X BV in Haarlem is Piet in loondienst (monteur)

Piet woont in Velzen

Piet werkt in 2013 uitsluitend in Duitsland

X BV houdt geen loonbelasting in

Handelt X BV juist? 

302

Casus 2

Y SA is een Franse verzekeraar

Geen vestiging in NL

Thibaud is naar NL geëmigreerd

Thibaud werkt hier fulltime voor Y SA

Is haar wg in NL inhoudingsplichtig? Motiveer 

303
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Casus 3

Bij Z BV gevestigd te Utrecht werkt Sjefke als 

boekhouder

Sjefke woont in België

Sjefke werkt de oneven weken in Bergen op Zoom

Sjefke werkt de even weken in Leuven te Belgie

Z BV houdt geen loonbelasting in

Handelt Z BV juist? 

304

Wonen in buitenland,  werken in 

Nederland (2/2)

Volksverzekeringen/Werknemersverzekeringen

- Welk land? (EU, verdrag, overig)

- Meerdere landen?

- Detachering

305

SV met EU-/EER landen en 

Zwitserland

• Loonalmanak (paragraaf 49.2.2. blz 444) wn woont in btl

• Loonalmanak (paragraaf 49.2.7. blz 447) wn woont in NL

• Verzekeringsplicht volgens verordening 883/2004

• Algemene aanwijsregel artikel 13: werkland

• Bijzondere regels artikel 14: detachering
-A1/E101-verklaring, aanvraag SVB woonland
-max 24 mnd, verlenging tot 60 mnd (art. 16 
overeenkomst  

• Verstrekking E-101 (verordening 574/72 artikel 11)

306
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SV en verdragslanden

• Verordeningslanden

• Gebaseerd op verordening1408/71 en 883/2004

• Afwijkingen in verdrag per land mogelijk

• Verordeningslanden EU, EER en Zwitserland

307

SV en overige landen

• Hoofdregel van toepassing 

• Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 

volksverzekeringen 1999: artikel 11 lid 1

• Verzekerd is: Vreemdeling rechtmatig in Nederland in 

overeenstemming met WAV (wet Arbeid Vreemdelingen) 

arbeid verrichten in dienstbetrekking en onderworpen aan de 

loonbelasting

308

Werknemersverzekeringen

• Onderscheid EU-/EER en Zwitserland, verdragsland en 
overige landen.

• Conform verordening: verzekerd in werkland

• Uitzondering detachering

• Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 
werknemersverzekeringen 1990

• Artikel 14: Werkzaamheden korter dan 6 maanden, geen 
werknemer

• Vreemdeling niet voldaan aan WAV is geen werknemer 
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Verordening 1408/71 versus 883/2004

• 1 mei 2010 nieuwe verordening

• Meerdere lidstaten van 5% naar 25%

• Detachering van 12 naar 24 maanden

• Uitzonderingsregel internationaal transport vervallen, alleen nog 
varend personeel

• Combinatie van zelfstandige en werknemer in verschillende landen

• Overgangsregeling 

• http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/
HL/thema_s-werken_over_de_grens_loonbelasting.html

• Een handig document 

310

Voorbeeld internationaal vervoer

• De Pool Janus woont in Polen. 

• Hij werkt als intern. chauffeur voor een onderneming in NL 

zonder filiaal in Polen

• Hij werkt voor 50% in Polen, 30% in Duitsland en 20% in 

Tsjechië.

• Welke wetgeving van toepassing onder Vo 883/2004?

311

Voorbeeld internationaal vervoer (2)

• Vo 883/2004: 

• > 25% (substantieel deel) werken in het woonland Polen 

• Wetgeving van woonland van toepassing = Polen

312



105

Casus 4

Bij A BV gevestigd te Heerlen is Sylvia in loondienst

Zij woont in Haarlem

Zij werkt uitsluitend in Congo

A BV houdt geen loonbelasting in

Handelt A BV juist? 

313

30%-regeling

• Art 10e t/m 10ej UBLB blz 507 WB

• Voor wie van toepassing?

• Voorwaarden

• Ter dekking van …..

• Niet onbelast vergoeden/verstrekken

• Extra onbelast vergoeden/verstrekken

• Onder WKR gericht vrijgesteld

Paragraaf 49.4 LA en verder

314

30%-regeling geldt voor …

• Naar NL uitgezonden werknemer

• Uitgezonden naar Afrika, Azië, Latijns-Amerika en enkele Oost-

Europese landen

• Uitgezonden t.b.v. wetenschap/onderwijs

• Uitgezonden ambtenaren/militairen

315
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Voorwaarden 30%-regeling

• Zie oa 48.4.1.1 LA

• Privaatrechtelijke dienstbetrekking

• Specifieke deskundigheid

- schaarste/deskundigheidsvereiste

• Beschikking Belastingdienst

• Functieroulatie

• Afstand grens (16 uit 24 mnd > 150 km van grens

• Salarisnormeringen

• Looptijd 30% regeling (zie paragraaf 49.4.1.5 blz 452 LA)

316

Extraterritoriale kosten

• Extra kosten levensonderhoud

• Aanvragen omzetten officiële papieren (rijbewijs, 
verblijfsvergunning, visa ed.) 

• Kennismakingsreis

• Medische keuringen en vaccinatie ivm uitzending

• Dubbele huisvestingskosten

• Opslagkosten

• Aangifte IB

• Taalcursussen

• Gezinsbezoek 

317

Hogere vergoeding dan 30%

• Aannemelijk maken

• Bovenmatig is belast

• Werkkostenregeling aanwijzen of loon 

• Schoolgelden vergoeding (basisonderwijs of voortgezet onderwijs aan 
internationale scholen, art. 10E lid 8 (incl vervoerskosten),  

318
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Salary Split

• Voorkoming dubbele Belastingheffing

-IB over wereldinkomen A

-Vermindering ter voorkoming dubbele heffing      B          

B => Buitenlands inkomen/Onzuiver inkomen x A

Per saldo A minus B

319

Salary Split (2)

• Voordelen:
-Tariefvoordeel
-Heffingsvoordelen verdragen en kortingen
-30% regeling

• Nadelen:
Administratieve verplichtingen

320

Salary Split (3)

• Voorwaarden:

-Doorgaans 183 dgn regeling ;

-Loon betaald door of namens in buitenland gevestigde ihp;

-Loon tlv buitenlandse vaste inrichting

321
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Naslagwerken

• LA hfd 49

• Art. 2 lid 3 t/m 5 Wet LB 1964

• Art. 4 AWR: woonplaats werknemer

• Art. 31a lid 2 letter e Wet LB 1964: 30%

• Art 10e t/m 10ej UBLB 

322

Hoofdstuk 13

Einde, vragen?

323

Hoofdstuk 14

Inkomstenbelasting

324
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Programma

• Belastingsubject

• Belastingobject

• Binnenland- en buitenlands belastingplichtige

• Boxenstelsel

• Inkomsten uit werk en woning

• Inkomsten uit aanmerkelijk belang 

• Inkomsten uit sparen en beleggen 

• Aftrekposten

• Heffingskortingen

• Schijventarief

• Voorlopige teruggaaf

325

Introductie Inkomstenbelasting

• 4 grote belastingen

– Inkomstenbelasting

– Loonbelasting

– Vennootschapsbelasting

– Omzetbelasting (BTW)

• Link naar formele wetgeving

-AWB voor bijv. algemene regels bezwaar en beroep   

-AWR voor bijv. algemene definitie van woonplaats

-IB voor bijv. woonplaatsfictie

326

Belastingsubject, - object

• Van wie (subject) wordt geheven?

– Belastingplichtige

– Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

– Aanslagbelasting

– Partnerbegrip

– Woonplaatsbegrip

• Waarover (object) wordt geheven?

– Voorwerp van belasting

– Inkomensbronnen 

327
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Inkomstenbelasting

• Aanslagbelasting

• Persoonlijke belasting

• Op basis van aangifte wordt aanslag vastgesteld

• 1x per jaar

• Aangifte voor 1 mei

• Voorheffing in principe via Loonbelasting en dividendbelasting

328

Indeling Wet IB

1. Algemene bepalingen

2. Raamwerk

3. Heffingsgrondslag bij werk en inkomen (box 1)

4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang (box 2)

5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (box 3)

6. Persoonsgebonden aftrek

7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen

8. Heffingskorting

9. Wijze van heffing

10. Aanvullende regelingen

10.bis Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening fiscale 
behandeling eigen woning

10a. Overgangsrecht t.g.v. wijzigingswetten

10b. Horizonbepaling Overgangsrecht t.g.v. wijzigingswetten

11. Slotbepalingen

329

Belastingplichtige

• Natuurlijke personen: 

– Binnenlands belastingplichtigen;

– Buitenlands belastingplichtigen.

(art. 1.1 en 2.1 Wet IB)

330
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Binnenlands belastingplichtigen

• Natuurlijke personen

• Wonen of gaan wonen in Nederland

• In Nederland geboren

• Wereldinkomen /woonplaatsbeginsel (art 4 AWR)

Einde:

• Nederland metterwoon verlaten

• Overlijden

(art. 1.1, art. 2.1 lid 1a Wet IB)

331

Buitenlandse belastingplichtigen

• Natuurlijke personen die niet in Nederland wonen maar wel 
Nederlands inkomen genieten

• Bronstaatbeginsel (situsbeginsel)

Einde:

• Geen Nederlands inkomen meer

• Bij vestiging in Nederland (wordt dan binnenlands 
belastingplichtige)

• Overlijden

(art. 1.1 en 2.1. lid 1b Wet IB)

332

Fiscale partner

• Echtgenoot (niet duurzaam gescheiden)

• Ongehuwd samenwonende meerderjarigen

• Echtgenoten, samenwoners of huisgenoten mogen voor 

bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk 

bedrag aangeeft

• Totale verdeling moet 100% zijn

(art. 1.2 Wet IB )

333
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Woonplaatsbegrip 

• Naar omstandigheden bepaald

– Woonplaats gezin

– Inschrijving BRP (basisregistratie personen) bij de 

gemeente

– Plaats sociale activiteiten (clubs, verenigingen)

– Plaats school van de kinderen

(art. 4 AWR)

334

Woonplaatsfictie 

• Woonplaatsfictie in Wet IB

– Jaarfictie

– Diplomatenfictie

– Bemanningsfictie

• (art. 2.2 Wet IB)

335

Belastingobject voor Wet IB

Van wat wordt geheven?

• Er moet sprake zijn van een inkomensbron:

– Deelname economisch verkeer

– Inkomsten zijn beoogd

– Inkomsten zijn redelijkerwijs te verwachten

• Er zijn 7 inkomensbronnen

• Verzamelinkomen:

– Box 1 (inkomen uit werk en woning, progressief tarief)

– Box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang, tarief 25%)

– Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen, tarief over 

rendementsklasse hierover 30%)

336
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Heffingsgrondslag

• Verzamelinkomen (art. 2.18 Wet IB)

– Inkomen uit werk en woning (box 1);

– Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2);

– Inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met de daarin 
te conserveren inkomen (box 3).

(art. 2.3 e.v. Wet IB)

337

7 Inkomensbronnen in wet IB 
• Box 1

1. Winst uit onderneming (art. 3.2 t/m 3.79 Wet IB)

2. Loon (art. 3.80 t/m 3.87 Wet IB)

3. Resultaat uit Overige Werkzaamheden (art. 3.90 t/m 3.99 Wet IB)

4. Periodieke uitkeringen en verstrekkingen (art. 3.100 t/m 3.109 Wet IB)

5. Inkomsten uit eigen woning (art. 3.110 t/m 3.123 Wet IB)

• Box 2

6. Inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 4.1 t/m 4.53 Wet IB)

• Box 3

7. Inkomsten uit sparen en beleggen (art. 5.1 t/m 5.23 Wet IB)

• Volgens afpelmechanisme

• Zie ook rangorde van art. 2.14 Wet IB

• Deze opleiding wordt de nadruk gelegd op BOX 1

338

1. Winst uit onderneming

• Gezamenlijk bedrag

• Belastingplichtige als ondernemer

• Ondernemersaftrek

• MKB-vrijstelling

• Ondernemer of niet

(art. 3.2 Wet IB)

339
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Drie soorten winstgenieters

1. “echte ondernemer”

2. Medegerechtigden/niet-ondernemer

3. Schuldeisers/niet-ondernemers met schuldvordering op 

ondernemer

(art. 3.3 en 3.4 Wet IB)

340

Ondernemer

• Natuurlijk persoon

• Rechtstreeks verbonden door verbintenissen

• Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid

• urencriterium

• Omzet / Winst

• Aantal Opdrachtgevers

• Bekendheid naar buiten

• Continuïteit

• Investeringen en risico’s

• Aansprakelijkheid

(art. 3.4, 3.5 en 3.6 Wet IB)
341

Winst

• Gezamenlijke voordelen

• Onder welke naam

• In welke vorm

• Positief

• Negatief

• Vrijgestelde winst (bosbouw, landbouw en overig)

• Kostenaftrek

(art. 3.8 Wet IB)
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Winst uit onderneming

Wie is ondernemer art 3.4 IB, ook 3.3 en 3.5 IB

zelfstandige beroepsoefenaars (bron van inkomen,

winst beogen en deelnemen aan economisch verkeer)

Jaarwinst berekenen (art 3.8):

• Jaaropbrengsten verminderen met jaarlasten

• Bepaalde bedrijfsmiddelen activeren en vervolgens afschrijven

• Bijtelling voor auto van de zaak

• Objectieve vrijstellingen (bosbouw- of landbouwvrijst.)

• Ondernemersfaciliteiten (zie dia’s hierna)

• Beperking aftrek kosten (3.14 tm 3.17) 

343

Fiscale reserves

• Voorziening als onderdeel van het fiscale eigen vermogen

• Ook wel bestemmingsreserve

• 3 soorten:

– Kosten egalisatiereserve  (zie enkele dia’s hierna)

– Herinvesteringsreserve 

– Oudedagsreserve

(art. 3.53 e.v. Wet IB)

344

Ondernemersaftrek

• Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

• Stakingsaftrek

• Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

• Aftrek speur- en ontwikkeling

• Meewerkaftrek

(art. 3.74 en 3.75 Wet IB)

345
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Urencriterium

Term urencriterium (art 3.6)

-1225 uren 

-grotendeels (50%) of meer aan onderneming 

besteden (in vergelijking met loon en row)

-eis geldt niet voor startende ondernemer (in een of

meer van de 5 voorafgaande kalenderjrn geen

ondernemer

Van toepassing bij FOR, zelfstandigenaftrek en 

meewerkaftrek

346

Huiswerk

Lezen: hfd 14

Leren: hfd 13

Maken examenopgaven 3 + 52

13.15, 13.16 en 14.5

347

Vakopleiding Payroll Services

Les 6

348
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Programma

• Herhalen

• Inkomstenbelasting box 1 deel 2

• Inkomstenbelasting box 2 en 3

349

Ondernemersfaciliteiten

• Willekeurige afschrijving

-NL milieu (3.31)

-bevorderen ondernemerschap (art 3.34)

• Investeringsaftrek

-kleinschaligheidsinvesteringaftrek (art 3.41, zie tabel)

-energie-investeringsaftrek (art 3.42)

-milieu-investeringsaftrek (art 3.42a)

Uitgesloten van investeringsaftrek:

-grond, alsmede ondergrond gebouwen, 

personenauto’s, goodwill, effecten, bedrijfsmiddelen 

hoofdzakelijk (70% of meer tbs aan derden)

• Zie voorbeeld hierna

350

Ondernemersfaciliteiten

• Voorbeeld investeringsaftrek

Vb Margreet doet op 1 juli 2019a een investering van € 1.100. De 

restwaarde is € 100, afschrijving 5 jaar.

Uitwerking:

Max. willekeurige afschrijving in 2019: € 1000 x 50% = € 500

Gewone afschrijving € 500 : 5 jaar is € 100

• In 2019 is het afschrijvingsbedrag:

Willekeurige afschrijving: maximaal € 500 +  de normale afschrijving: 

(1/2 jaar x € 100) = € 50

Totale maximale afschrijving in 2019: € 550

• In 2020 en verder is het afschrijvingsbedrag € 100, in 2024 (laatste jaar) nog 

€ 50

• Voorbeeld 2 investeringsaftrek

Joop schaft magazijn aan, € 250.000, ondergrond € 80.000

• Magazijn wordt voor 80% verhuurd=> geen aftrek

• Stel magazijn voor 40% verhuurd=> investeringsaftrek voor 

€ 170.000 

351
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Ondernemersfaciliteiten (1)

• Kostenegalisatiereserve (3.53 lid 1a)

Voorbeeld:

Frank is beroepsvisser, zijn boot moet eens in de 10 jaar voor groot 

onderhoud naar de werf. De kosten bedragen dan 

€ 100.000, kst over 10 jaren verdelen, dan € 10.000 per jaar verdelen

• Herinvesteringsreserve (art 3.54)

Voorbeeld:

Verkoop machine met boekwaarde € 50.000 voor € 80.000 winst € 30.000 

=> herinvesteringsreserve fiscale winst nihil

Jaar erop aanschaf nw machine € 120.000, herinvestering afboeken => bw

wordt € 90.000, afschrijving € 9.000 per jaar (bij 10 jr levensduur) 
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Ondernemersfaciliteiten (2)

• Fiscale oudedagsreserve (art 3.67 tm 3.73 IB)

Toevoeging 9,44% wuo maximum € 8.999

-voldoen aan urencriterium

-toevoeging mag niet groter zijn dan verschil 

ondernemingsvermogen einde jaar en stand FOR begin jaar

• Ondernemersaftrek (art 3.74, zie hierna)

• Mkb-winstvrijstelling (art 3.79a, zie hierna)
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Ondernemersaftrek (1)

Bestanddelen:

• Zelfstandigenaftrek (art 3.76) 

• Startersaftrek (art 3.76 lid 3)

• Meewerkaftrek (art 3.78, zie ook 3.16 lid 4, 3.96  b)

• Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (art 3.78a)

• Stakingsaftrek (art 3.79)

354
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Ondernemersaftrek (2)

• Zelfstandigenaftrek (art 3.76) 

-€ 7.280 lid 1 en € 3.640 lid 4 , nooit meer dan de 

winst

- urencriterium

-niet hoger dan winst

• Startersaftrek (art 3.76 lid 3) € 2.123

-in een of meer v/d 5 voorafgaande jaren geen 

ondernemer geweest

-in deze periode niet meer dan 2x 

zelfstandigenaftrek geclaimd
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Ondernemersaftrek (3)

• Meewerkaftrek (3.78)
-meewerkende partner of arbeidsbeloning of 
meewerkaftrek
-percentage v/d winst 1,25 tot 4% afhankelijk van 
meewerkuren

• Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (3.78a)
-ao-uitkering
-verlaagd urencriterium (800 uren)
-nog niet AOW gerechtigd (art 7a lid 1 AOW)

• Stakingsaftrek (art 3.79) max. € 3.630
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Mkb-winstvrijstelling (art 3.79a)

• Vrijstelling: 14% van de ondernemingswinst, nadat deze is 

verminderd met de ondernemingsaftrek

• Urencriterium is niet van toepassing

Voorbeeld

357

Bijlagen/Voorbeeld zelfstandigenaftrek.docx
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2. Loon

Loonbegrip LB en IB is in principe hetzelfde

Uitzonderingen:

• Fooien (3.81 IB => LB art 12 en URLB 3.6)

• Loon waarover eindheffing is toegepast

• Reisaftrek (3.87 => art 16 UR IB))
-ov reizen
-meer dan 10 km enkele reis wo-we
-minimaal 1x per week wo-we gereisd (per jaar 40 x)
-wn beschikt over ov-verklaring of reisverklaring
-aftrek op basis van afstand en aantal reisdgn p/w

• (art. 3.80 t/m 3.87 Wet IB)
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3. Resultaat uit overige

werkzaamheden

• Restcategorie (freelancers)

• Ondernemersfaciliteiten niet van toepassing

• Duidelijkheid over arbeidsrelatie verkrijgen via VAR

• Overige inkomsten

– Arbeidsinkomsten

– Rendabel maken van vermogensbestanddelen door 

bovengemiddelde activiteit.

– Terbeschikkingsregeling (gebruik maken van het 

boxensysteem)

– Lucratieve belangen (excessieve beloningen) 

(art. 3.90 Wet IB)
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Belastbare periodieke uitkeringen en 

verstrekkingen uitkeringen 

• Art 3.100 t/m 3.109

• Bepaalde publiekrechtelijke uitkeringen (art 3.103)

• Privaatrechtelijke uitkeringen (zoals alimentatie)

• Bepaalde lijfrentetermijnen (art 3.124 ev)

360
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5. De eigen woning (1)

• Belastbaar inkomen uit eigen woning:

-Eigenwoningforfait +

-Tijdelijke verhuur +

-Aftrekbare kosten -/-

• Eigenwoning(forfait) (art 3.110 t/m  3.115)

• Kosten van geldleningen, erfpacht, opstal of beklemming 

voor de eigen woning (maximaal dertig jaar) art 3.119a, 

3.119b, 3.120 t/m 3.123
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De eigen woning (2)

• Begrip eigen woning (art 3.111)

-gebouw, woonschip, -wagens als hoofdverblijf tbs 

staat +

-geen hoofdverblijf (vakantiewoning en 2e woning)

• Overlijden kan partner gebruik woning krijgen, kinderen 

krijgen dan blote eigendom

• Alleen woning die als eigen woning wordt aangemerkt, 

aftrekbare kosten opvoeren tenzij (art 311 lid 2 tm 7),

-verkoop (huidig jaar + 2 jrn erna), bij verhuur verhuist 

woning naar box 3

-aankoop jaar aankoop + 2 jrn erna

-woning die niet langer door bel pl wordt bewoond, wel 

hoofdverblijf partner (max 2 jr)
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De eigen woning (3)

• Eigen woning forfait (art 3.111 lid 2)
-WOZ-waarde
-naar rato

• Tijdelijke verhuur (art. 3.113)
-bv bij vakantie (niet naar box 3)
-eigen woning forfait gehele jaar
-ontvangen huur forfaitair 70%
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De eigen woning (4)

• Kamerverhuurvrijstelling (art 3.114)
-mag geen zelfstandige woonruimte zijn
-kamer is onderdeel eigen woning welke hoofdverblijf 
is van belastingplichtige

-belastingplichtige en huurder ingeschreven op 
woonadres

-huuropbrengst niet hoger dan € 5.367 per jaar

Voordelen:
-tot € 5.367 per jaar vrijgesteld van belastingheffing
-eigen woningforfait en rente gehele jaar
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De eigen woning (5)

• Eigen woningschuld (art 3.119a lid 3)

• Bijleenregeling (art 3.119a en 3.119b)
-bij verkoop eigen woning
-verkoop met overwaarde (eigenwoning reserve)
-hierover geen eigenwoningschuld aangaan bij koop 
nieuwe woning

-vervalt na 3 jaren of overlijden
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De eigen woning (6)

• Aftrekbare kosten (art 3.120)

-rente en kosten van schulden van eigenwoningschuld

-periodieke betalingen ogv erfpacht, opstal of 

beklemming mbt eigen woning

-30-jaarstermijn bij 

verbouwing/onderhoud start nieuwe 30-jrs termijn

Aftrekbaar nader:

-afsluitprovisie (max 1,5% van eigenwoningschuld en 

niet meer dan € 3.630, restant verdelen over looptijd)

Stel afsluitprovisie € 4.000 dan € 3.630 aftrek restant

verdelen over resterende looptijd lening
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De eigen woning (7)

• Bijzondere aftrekbeperkingen

-woning gekocht van partner (max eigenwoningschuld 

welke de partner oorspronkelijk had)

-geld wordt geleend van partner

Vb. Gerda krijgt erfenis van banksaldo wordt 

€ 300.000. In 2019 kopen Gerda en Hans een woning voor € 250.000, 

Gerda betaalt deel via haar bankrekening en Hans leent zijn deel bij 

Gerda, rente niet aftrekbaar
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De eigen woning (8)

• Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (art 3.123a)

-voordelen (forfait en huur) en aftrekbare kosten 

partners optellen

-evenredige toekenning periode

WOZ-waarde eigen woning                € 200.000

Eigen woningschuld €            0

Eigen woningforfait 0,65% van € 200.000 = € 1.300

Extra aftrek € 1.300 => niets belasten t/m 2018

Vanaf 2019 zie art. 123a lid 2, de aftrek is max 96 2/3%

Belast 3 1/3% => € 43
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Uitgaven voor 

inkomensvoorzieningen

• Art 3.124 t/m 3.128

• Betaalde premies voor bijvoorbeeld lijfrenten en aanvullende 

uitkeringen bij invaliditeit of ziekte, zijn aftrekbaar

• Rekening houden met richtlijnen voor aftrekbaarheid

• Uitgaven voor inkomensvoorzieningen kunnen ook negatief zijn
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Persoonsgebonden aftrek (afd 6.1)

Bekendste aftrekposten:

• Uitgaven onderhoudsverplichtingen

• Uitgaven voor specifieke zorgkosten

• Weekenduitgaven voor gehandicapten

• Scholingsuitgaven

• Uitgaven voor monumentenpanden

• Aftrekbare giften
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Persoonsgebonden aftrek (2)

• Uitgaven onderhoudsverplichtingen (art 6.3)

-periodieke uitkering ogv rechtstreeks uit 

familierecht voortvloeiende verplichtingen 

(alimentatie)

-afkoopsommen aan gewezen echtgenoot

-verrekening pensioenrechten, lijfrente ed

371

Persoonsgebonden aftrek (3)

• Uitgaven voor specifieke zorgkosten

-genees- en heelkundige hulp

-farmaceutische hulpmiddelen verstrekt op voorschrift arts

-vervoer zoals reiskst naar huisarts of ziekenhuis

-dieet

-extra gezinshulp

-extra kleding en beddengoed

-reiskosten > 10 km ziekenbezoek / 0,19 per km

-belastingplichtige zelf + partner + kinderen < 27 jr

-ernstig gehandicapte personen > 27 jr

gezinsverband

-ouders, broers, zussen wonend bij bel pl zorg afh
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Persoonsgebonden aftrek (4)

• Scholingsuitgaven

-opleiding/cursus met oog op verwerven inkomen

-rechtstreeks verband leertraject

-uitgesloten kst levensonderhoud, werkruimte, 

excursies en studiereizen

-verminderen met bijdrage wg

-drempel € 250, maximaal € 15.000
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Persoonsgebonden aftrek (5)

• Aftrekbare giften

Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zoals 

kerk, charitatieve, culturele en wetenschappelijke 

instellingen

-periodieke giften (6.38) geen drempel mits:

-vastgelegd in notariële akte

-minimaal 5 jaren

-andere giften 

-schriftelijk overleggen

-drempel minimaal € 60 / 1% verzamelinkomen

-maximaal 10% verzamelinkomen

-culturele gift (bv museum) vermenigvuldigen met 

1,25 (maximaal € 1.250 => art 6.39a)
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Berekenen verschuldigde IB/PVV

Belastingheffing over box 1

Belastingheffing over box 2

Belastingheffing over box 3

________________________+

Subtotaal

Heffingskortingen -

Voorheffing LB / VPB -

________________________

Te betalen/te ontvangen IB/PVV

(art. 2.7 e.v. Wet IB)
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Tarieven

• Gescheiden boxen:

– Box 1: progressief stelsel met inkomensschijven

– Box 2: 25% 

– Box 3: 30% over rendementsklasse

(art. 2.10 t/m 2.13 Wet IB)
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Heffingskortingen

• Korting op de verschuldigde IB/PVV

• Niet overdraagbaar

• Indien hoger dan verschuldigde IB, vervalt het restant 
(behalve bij fiscale partners)

• Standaardheffingskorting:

– Loonheffingskortingen

– Overige heffingskortingen

(Art 8.2 Wet IB)
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Loonheffingskortingen

• Algemene heffingskorting

• Arbeidskorting

• Ouderenkorting

• Alleenstaande ouderenkorting

• Jonggehandicaptenkorting

• Levensloopverlofkorting wordt niet meer opgebouwd vanaf 1-1-2012

Overige heffingskorting via IB

• Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

• Korting voor groene beleggingen

378
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Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 

belang 

Art 4.6 begrip aanmerkelijk belang

Belastbare voordelen (art 4.12):

• Reguliere voordelen minus aftrekbare kosten (dividend -/-

beheerskosten, inningskosten bank of rente voor financiering 

aandelen (art 4.15)

• Vervreemdingsvoordelen (art 4.19) bv winst behaald met 

verkoop ab-aandelen

• Aandelenkapitaal (bij aandeelhouders geplaatste deel vh

maatschappelijk kapitaal v/e vennootschap (art 4.8 IB)

Tarief: 25%
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Inleiding

Box 2

• Aanmerkelijk belanghouder

-5% aandelenkapitaal in een vennootschap (gewoon ab, art 4.6 

en 4.10 IB))

Vb Jaap Jansen bezit 50% aandelen in X BV. Zijn echtgenote 

heeft 4% van deze BV, beiden aanmerkelijk belang

380

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 

belang 

-Meesleepregeling (art 4.9):

Wanneer eenmaal AB-belang in een onderneming dan ook alle andere in

bezit zijnde aandelen meenemen (ook waar geen ab-belang aanwezig is)

-Meetrekregeling (art 4.10)

Bv belastingplichtige geen ab-belang, maar partner wel of bloed- of 

aanverwanten in rechte lijn (of hun partners)

Voorbeeld: A heeft 3% aandelen in Y BV. De vader van A bezit 10% van Y BV

=> meetrekregeling, A heeft ook AB-belang
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Meetrekregeling  

-Voorbeeld 2

Cees heeft 2% van het geplaatste AK, zijn echtgenote 

3%. De beide zonen hebben resp. 3% en 4% vh AK.

Uitwerking:

Cees en echtgenote samen 5%, beide AB (ogv artikel 4.6).

Beide zonen worden meegetrokken (ogv artikel 4.10) ook 
AB
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Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 

belang

Vervreemdingsvoordelen:

-verkopen, schenken, vererven en ruilen van aandelen 

(wisseling van eigenaar) => winst box 2

-winstbepaling => overdrachtsprijs minus verkrijgingsprijs (art 4.19)

Voorbeeld

Frits bezit alle aandelen, bij oprichting verkregen voor 

€ 18.000

Verkoop alle aandelen € 100.000, bemiddelingskosten 

€ 2.500

AB-winst => € 100.000 - € 2.500 - € 18.000 => € 79.500
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Box 2: casus

Jaap bezit:

-1.000 aandelen nominaal € 25 in X BV. Geplaatst

Aandelenkapitaal € 75.000.

Waarde 01-01-2015 => 200.000

Waarde 31-12-2015 => 250.000

Ontvangen dividend € 10.000, ingehouden 

dividendbelasting € 1.500

-10.000 aandelen Unilever totaal 5.000.000 aandelen in omloop

Waarde 01-01-2015 => 180.000

Waarde 31-12-2015 => 190.000

Ontvangen dividend € 6.000, ingehouden 

dividendbelasting € 900

Wat moet Jaap aangeven in box 2?
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Box 3: belastbaar inkomen uit 

sparen en beleggen

• Uitgangspunt: vermogen op 1 januari

• Rekening houden met heffingsvrij vermogen

• Vermogen -/- heffingsvrij vermogen = rendementsgrondslag

• Forfaitair rendement (art 5.2)

• Belasting: 30% van forfaitair rendement

• Heffingvrij vermogen

Algemeen (€ 30.360, art 5.5)*

* of dubbel met partner
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Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Rendementsgrondslag=> bezittingen minus schulden

• Bezittingen (art 5.3 lid 2):
-onroerende zaken
-rechten op onroerende zaken
-roerende zaken
-rechten op roerende zaken
-rechten die niet op zaken betrekking hebben
-overige vermogensbestanddelen

• Schulden (art 5.3 lid b, c en e)
-leningen voor consumptieve uitgaven

• Belastingschulden muv erfbelasting niet aftrekbaar

• Drempel € 3.100 (partners € 6.200 )

386

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Vrijstellingen (afdeling 5.2)

Voorbeeld roerende zaken wel/geen vrijstelling art 5.8

• Schilderij waarde € 350.000 opgeborgen in kluis, uitsluitend 
in bezit ivm waardestijgingen => behoort tot 
rendementsgrondslag

• Voorbeeld 2 roerende zaken
Schilderij in huiskamer, waarde € 250.000 behoort tot 
inboedel => geen rendementsgrondslag 
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Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Waardering bezittingen en schulden

-economisch verkeer (5.19) => hoofdregel

• Uitzonderingen (zie dia hierna)

-verhuurde en tweede woningen

-effecten

-vruchtgebruik / recht van gebruik
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Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Casus

-Piet heeft eigen woning waarde 1-1 € 200.000 en 31-12 
€ 220.000. WOZ waarde € 190.000 

-Opslagloods waarde 1-1 € 100.000 en 31-12 € 110.000.  
Verhuurd aan C BV, Piet heeft 25% vd aandelen van C BV 
=> huuropbrengst € 10.000 per jr

-Perceel grond waarde 1-1 € 40.000 en 31-12 € 42.000. 
-2e woning waarde 1-1 € 80.000 en 31-12 € 84.000, WOZ 
waarde € 76.000 

-Verhuurde woning, waarde 1-1 € 140.000 en 31-12 
€ 146.000 WOZ waarde € 180.000 => huuropbrengst € 500
per maand  

389

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Vruchtgebruik/recht van gebruik (5.22), afdeling 5.4 vb woonhuis (gratis)
blote eigendom degene die eigendom bezit

• Effecten
-courante (beurs, slotwaardering laatste beursdag voorafgaande  

kalenderjaar art. 5.21) en incourante effecten (niet beurs => waardering 

economische waarde, uitsluitend wanneer aandelen niet in box 2 vallen
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Wijze van heffing

• Aangifte doen, waarna inspecteur een aanslag oplegt

• Rekening houden met voorheffingen:

• Loonbelasting

• Dividendbelasting

• Kansspelbelasting
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Tot slot

Succes allemaal!!
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