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- nieuwsbericht september 2019 - 

WERKKOSTENREGELING 2019 

 

Het einde van het jaar 2019 is sneller daar dan verwacht. Daarom willen wij u nu al attenderen op 

de Werkkostenregeling (WKR). 

De WKR is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kunt u een deel van uw totale fiscale 

loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en 

terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. 

 

Over het bedrag dat binnen deze vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het 

bedrag boven de vrije ruimte betaalt u wel loonbelasting in de vorm van een eindheffing 

(Een naheffing van 80% over het meerbedrag). 

 

Uiterlijk aan het eind van het jaar moet getoetst worden of u boven de vrije ruimte uitkomt. U berekent 

het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar en op basis daarvan berekent u de 

vrije ruimte en toetst u of u de vrije ruimte hebt overschreden.  

Als u eindheffing moet betalen, doet u dat uiterlijk bij uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende 

kalenderjaar. Voor 2019 kunt u een vrije ruimte aanhouden ter grootte van 1,2% van de totale bruto 

loonsom. 

 

Voorbeelden van WKR-vergoedingen zijn: 

 kerstpakketten en andere kleine geschenken 

 kilometervergoeding € 0,19 

 parkeergelden (geldt niet voor de auto van de zaak) 

 contributie van personeelsverenigingen 

 fiets die ter beschikking wordt gesteld 

 personeelsfeesten, -reizen en soortgelijke personeelsactiviteiten 

 producten van het eigen bedrijf 

 representatiekosten en relatiegeschenken (aan medewerkers) voor interne relaties 

 

Meer informatie over deze regeling en de berekening van de vrije ruimte / de naheffing is te vinden 

op www.belastingdienst.nl. 

 

Indien er vragen zijn, of als we behulpzaam kunnen zijn bij deze berekening, kunt u contact met ons 

opnemen. 

http://www.narinxritzen.nl/
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/stappenplan-stap_8_eindheffing_werkkostenregeling.html
http://www.belastingdienst.nl/

