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Crisisheffi ng hoge inkomens 
ook in 2014
Om het begrotingstekort te be-
teugelen is in 2012 een eenmalige 
crisisheffi ng ingevoerd. Dit is een 
heffi ng van 16% over het fi scale 
loon van een werknemer (ook een 
DGA) in 2012 voor zover dat fi scale 
loon hoger is dan € 150.000,-. 
Het fi scale loon is het loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking, 
inclusief bonussen en de bijtelling 
voor het privé-gebruik van een 
door de werkgever ter beschikking 
gestelde de auto.

De belasting over 2012 is al over de 
maand maart 2013 samen met de 
aangifte loonbelasting geheven bij 
de werkgever. De eenmalige crisis-
heffi ng is met een jaar verlengd, dus 
ook over maart 2014 is een werkge-

ver 16% heffi ng verschuldigd voor 
zover er in 2013 lonen zijn boven 
€ 150.000,- op jaarbasis.
De crisisheffi ng geldt per dienst-
betrekking en is dus niet van 
toepassing als een werknemer bij 
verschillende werkgevers in dienst 
is, behalve natuurlijk indien hij of zij 
per werkgever meer dan 
€ 150.000,- verdient. Dat zijn loon in 
totaliteit boven € 150.000,- uitkomt, 
is geen probleem. Loon uit verschil-
lende dienstbetrekkingen binnen 
een concern wordt echter bij elkaar 
opgeteld en dan moet de vennoot-
schap, waar hij of zij het meest 
verdiende, de heffi ng van 16% over 
al het meerdere boven € 150.000,- 
afdragen.
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Crisisheffi ng . . .
Vervolg van voorzijde

Wellicht is het verstandig om in voor-
komende gevallen (in overleg uiter-
aard) het fi scale loon van werknemers 
te verminderen die in 2013 meer dan 
€ 150.000,- zullen verdienen. Vermin-
dering van het fi scale loon in 2013 zou 
kunnen door het uitstellen van bonus-
sen of andere variabele beloningen 
naar het volgende jaar. Mogelijk bestaat 
er voor een DGA binnen de normen 
voor het gebruikelijke loon nog ruimte 
om het fi scale loon 2013 te verlagen. 
Men zou een eigen bijdrage in de pen-
sioenregeling of voor het privé-gebruik 
auto bij de werknemer in rekening 
kunnen brengen of men zou zoveel 
mogelijk bruto loon moeten omzetten 
in netto onkostenvergoedingen. 
In 2013 bestaat de mogelijkheid 
om met een fi scale korting van 20% 
tegoeden uit levensloopregelingen uit 
te laten keren. Die uitkeringen verho-
gen het fi scale loon in 2013 en zouden 
zonder maatregelen dus ook onder de 
crisisheffi ng kunnen komen te vallen. 
De staatssecretaris heeft al toegezegd 
dat hij ervoor zal zorgen dat dat niet 
het geval zal zijn.

De Belastingdienst verwacht veel be-
zwaren tegen de crisisheffi ng en heeft 
eind april aangegeven te overwegen 
om bezwaren onder voorwaarden en 
met toestemming van werkgevers aan 
te houden totdat de Hoge Raad heeft 
geoordeeld. Hiertoe heeft de Belas-
tingdienst een centraal adres ingesteld 
(Postbus 116, 6400 AC Heerlen).

Vergoeding inrichting 
werkruimte thuis belast
Een werkruimte thuis is bijvoor-
beeld een kantoor, werkkamer of 
studeerkamer in de woning van 
de werknemer of DGA. Ook een 
atelier of andere ruimte die voor 
de uitoefening van de dienstbe-
trekking wordt gebruikt, is werk-
ruimte. De wetgever heeft een 
onderscheid gemaakt tussen een 
zelfstandig gedeelte van de wo-
ning als werkruimte en een andere 
werkruimte. Een zelfstandig ge-
deelte houdt in dat de werkruimte 
bijvoorbeeld aan derden verhuurd 
zou kunnen worden, omdat deze 
beschikt over een eigen opgang en 
over eigen sanitair. 

De rechtbank in Den Haag boog zich 
onlangs over een zaak van een BV die 
in 2008 aan drie werknemers een ver-
goeding had verstrekt van ieder 
€ 1.815,- voor de inrichting van een 
werkruimte thuis. De inspecteur 
belastte die vergoeding omdat hij van 
mening was dat de betreffende werk-
ruimte thuis in geen van de drie geval-
len voldeed aan de voorwaarde dat de 
werkruimte een eigen opgang had. 

Volgens de rechtbank geeft de uitvoe-
ringsregeling loonbelasting inderdaad 
geen ruimte voor een andere conclusie 
dan dat een belastingvrije vergoe-
ding voor een werkkamer, en voor de 
inrichting daarvan, alleen mogelijk is 

als de ruimte aan het zelfstandigheids-
criterium voldoet.

Als voldaan is aan het zelfstandig-
heidscriterium van de werkruimte, dan 
is alleen in de volgende twee gevallen 
een vrije vergoeding of verstrekking 
voor de kosten van een werkruimte 
thuis mogelijk.
• De werknemer heeft buitenshuis 

een soortgelijke werkruimte. Een 
vergoeding of verstrekking voor de 
kosten van een werkruimte hoort 
niet tot het loon als de werknemer 
in de werkruimte thuis 70% of meer 
van zijn arbeidsinkomen verdient.

• De werknemer heeft buitenshuis 
geen soortgelijke werkruimte. Een 
vergoeding of verstrekking voor de 
kosten van een werkruimte hoort 
niet tot het loon als de werknemer 
zijn arbeidsinkomen voor 70% of 
meer in of vanuit de werkruimte 
thuis verdient, en ook zijn arbeids-
inkomen voor 30% of meer in de 
werkruimte thuis verdient.
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Tablet van de
baas en fi scus
Onlangs werd bekend dat RTL door 
de rechter veroordeeld was om heel 
veel belasting te betalen over de waar-
de van tablets die RTL als werkgever 
aan haar werknemers had gegeven. 
RTL zag de tablets meer als mobiele 
telefoon dan als een computer. 

Een telefoon blijft onbelast als deze 
voor meer dan 10% voor zakelijke 
doeleinden wordt gebruikt. Een 
computer echter moet voor 90% of 
meer zakelijk gebruikt worden, wil 
die onbelast blijven. RTL is tegen de 
uitspraak in beroep gegaan. Hoe het 
uiteindelijk afl oopt, is nog onbekend. 

Intussen is de staatssecretaris in de 
Tweede Kamer aan de tand gevoeld 
over de fi scale status van tablets. 
Volgens hem wordt een tablet van de 
baas door de Belastingdienst voor-
lopig nog niet zonder meer gelijk 
gesteld met een mobiele telefoon die 
door de werkgever wordt verstrekt. 
Maar als de tablet noodzakelijk is 
voor het werk, zal ook niet meer aan 
de eis worden vastgehouden dat de 
tablet voor 90 procent voor het werk 
moet worden gebruikt.

Weekers wil liever niet gaan voor-
schrijven hoe groot het scherm maxi-
maal mag zijn, wil er nog sprake zijn 
van een telefoon. Het gaat er volgens 
hem om dat een werkgever aantoont 
dat de tablet noodzakelijk is voor 
het werk van de werknemer. Lukt dat 
niet, dan is er sprake van belast loon.

 

Werkkostenregeling
Werkgevers die hun werknemers tegemoet willen komen door bepaalde 
werkgerelateerde zaken te vergoeden of te verstrekken, hebben in het hui-
dige loonheffi ngenstelsel (overgangsregeling) te maken met een veelheid 
aan regels. Het stelsel kent 29 categorieën en voor elke regeling hanteert 
de Belastingdienst specifi eke regels. Denk aan werkkleding, kerstpakket-
ten, laptops, fi etsen en bedrijfsfi tness. 

komen over de vaste kostenvergoe-
dingen met het personeel, al dan niet 
in CAO-verband.

De WKR is ingewikkeld en vraagt een 
goede voorbereiding. Werkgevers 
hebben te weinig tijd gehad om zich 
goed voor te bereiden. Tevens zit er in 
de regeling nog een aantal knelpun-
ten. Onlangs heeft de staatssecretaris 
aangekondigd dat de overgangsrege-
ling met één jaar verlengd zal worden 
en wel tot 1 januari 2015. 

Dit geeft dus ruimte aan de werkge-
ver om zich voor te bereiden op de 
invoering van de WKR en anderzijds 
aan de wetgever tijd om de knelpunten 
te onderzoeken en waar mogelijk aan 
te passen. De werkgever zal dus aan de 
slag moeten en niet wachten tot medio 
2014! Breng daarom nu al de volgende 
zaken in kaart:
• inventariseren welke vergoedingen 

en verstrekkingen er onder de hui-
dige (niet-WKR) regeling zijn;

• aanpassing van de fi nanciële admi-
nistratie;

• mogelijk aanpassing van de arbeids-
voorwaarden (uiteraard in overleg 
met de personeelsleden).

De werkkostenregeling (WKR) is in het 
leven geroepen als vervanger voor de 
oude regels van personeelsvergoedin-
gen en -verstrekkingen.  Met de WKR 
wil de overheid de hoeveelheid regelin-
gen aanzienlijk terugbrengen. 

De WKR vervangt alle bestaande fi scale 
regels voor vergoedingen. Dit betekent 
dat maximaal 1,5% (in 2013) van de 
fi scale loonsom besteed mag worden 
aan onbelaste personeelsvergoedingen 
en -verstrekkingen. Zolang deze bin-
nen de 1,5% (forfaitaire ruimte) blijven, 
is het onbelast. Over het meerdere is 
een eindheffi ng verschuldigd van 80%. 
Bij invoering van de WKR gold een 
overgangsregeling tot 1 januari 2014.  
Ondanks de toezegging dat deze rege-
ling lastenverlichting zou brengen, zijn 
de werkgevers niet enthousiast. Tot nu 
toe zijn niet veel bedrijven op de WKR 
overgegaan.  

De invoering ervan is geen eenvoudig 
verhaal.  De WKR betekent vaak dat 
de loonadministratie aangepast moet 
worden.  Ook ligt het voor de hand 
dat er een nieuw declaratiereglement 
moet worden opgesteld. Daarnaast 
zullen er nieuwe afspraken moeten 
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Verhoogde schenkingsvrijstelling ouder-kinder
Ouders kunnen jaarlijks aan hun 
kinderen een bedrag schenken 
zonder dat daar schenkbelasting 
over verschuldigd is. Dit bedrag 
wordt jaarlijks aangepast. Voor 
2013 bedraagt dit bedrag 
€ 5.141,-. Eenmalig is het mogelijk 
dit bedrag te verhogen tot 
€ 24.676,- (bedrag 2013).

Met ingang van 1 januari jongstleden 
is de leeftijdsgrens voor deze eenmalig 
verhoogde vrijstelling verruimd van 
35 jaar naar 40 jaar. Deze eenmalig 
verhoogde vrijstelling kan verhoogd 
worden tot € 51.407,- (bedrag 2013) 
als de schenking van de ouder aan het 
kind verband houdt met een van de 
hierna genoemde punten:  

• verwerving door het kind van een 
eigen woning;

• kosten voor onderhoud of verbete-
ring van de eigen woning;

• afkoop van recht van erfpacht, op-
stal of beklemming met betrekking 
tot die woning;

• afl ossing van de eigenwoningschuld;

• betaling van kosten van studie of 
opleiding voor een beroep van het 
kind (indien deze kosten aanzienlijk 
hoger zijn dan gebruikelijk).

Ook geldt de verhoogde vrijstelling 
als de ouders een woning aan het kind 
schenken.

Inmiddels is de wet nog verder aan-
gepast.  Het kan immers voorkomen 
dat vóór invoering van deze extra 
verhoogde vrijstelling de eenmalig 
verhoogde vrijstelling voor ouder-
kind (voor 2013 € 24.676,-) al is benut. 
Door de aanpassing van de wet kan 
het restant van € 26.731,- alsnog benut 
worden (indien aan alle voorwaar-
den is voldaan). Uiteraard moet het 

kind (of diens partner) dan nog niet 
de 40-jarige leeftijd hebben bereikt.  
Zonder deze aanpassing zou de extra 
verhoogde vrijstelling niet meer benut 
kunnen worden als vóór 1 januari 2010 
al gebruik gemaakt was van de een-
malige verhoogde schenkingsvrijstel-
ling voor de verwerving van een eigen 
woning of voor de andere genoemde 
bestedingsmogelijkheden.  
Een mooie regeling om de woning-
markt mede mee vlot te trekken.  

Uiteraard staat het de ouders vrij naast 
deze schenking een lening te verstrek-
ken aan het kind ten behoeve van de 
aankoop, het onderhoud of verbete-
ring dan wel schuldvernieuwing van de 
schuld op de eigen woning.
Let wel: hier dienen dan mogelijk de 
nieuwe leningscondities van annuïteit 
mee in ogenschouw te worden geno-
men en behoort de lening gemeld te 
worden aan de Belastingdienst.


