
Werkkostenregeling 2021

Controleer welke loonbestanddelen zijn aangewezen voor 

de eindheffing. De vrije ruimte voor de eerste EUR 400,000 

bedraagt 3% en 1,18% voor de loonsom boven de 

EUR 400.000. Is er nog vrije ruimte over? Overweeg dan 

of daar nog voor het eind van het jaar gebruik van kan 

worden gemaakt. Let er hierbij op dat u zorgvuldig aanwijst 

en houd rekening met het gebruikelijkheidscriterium 

(blijf waar nodig binnen de doelmatigheidsgrens van 

EUR 2.400 per werknemer).

Werkkostenregeling 2022

Stel vast welke loonbestanddelen u wilt aanwijzen als 

eindheffingsloon voor het komende jaar om onder de 

werkkostenregeling te kunnen vallen (gericht vrijgesteld 

of in de vrije ruimte). Aanwijzen achteraf is namelijk niet 

toegestaan. Houd er rekening mee dat de verhoging voor 

2020 en 2021 in 2022 komt te vervallen. De vrije ruimte 

is in 2022 derhalve 1,7% voor de eerste EUR 400,000 

van de loonsom en 1,18% voor de loonsom boven de 

EUR 400.000.

Thuiswerk- en reisbeleid

Vanaf 1 januari 2022 zal een gerichte vrijstelling voor 

thuiswerkkosten worden geïntroduceerd van maximaal 

EUR 2 per dag. Voor de dagen dat de werknemer 

naar werk reist, kan een reiskostenvergoeding worden 

gegeven. Onder voorwaarden kunt u kiezen voor een vaste 

thuiswerkvergoeding en een vaste reiskostenvergoeding. 

Hier gelden echter strenge samenloopregels. Voor veel 

werkgevers zal dit betekenen dat het huidige reis- en 

thuiswerkbeleid vóór 1 januari 2022 aangepast dient 

te worden. 

Arbo-gerelateerde voorzieningen 

Naar verwachting zal in de Eindejaarsregeling de 

reikwijdte van de gerichte vrijstelling voor arbogerelateerde 

voorzieningen worden beperkt tot kosten samenhangend 

met wettelijk verplichte arbovoorzieningen. Dit betekent dat 

bijvoorbeeld een gezondheidscheck, een stoelmassage 

of een cursus stoppen met roken niet langer onder 

de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen kan 

worden gebracht.

Premiebeschikking 
Werkhervattingskas 

Jaarlijks rond 1 december worden de premies voor de 

Werkhervattingskas vastgesteld. Om te voorkomen dat 

de premie te hoog wordt vastgesteld, is het raadzaam 

de beschikking zorgvuldig te controleren en indien nodig 

tijdig bezwaar te maken en gegevens op te vragen bij 

de Belastingdienst (binnen 6 weken na dagtekening van 

de premiebeschikking).

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Om in aanmerking te komen voor het LIV dient een 

werknemer in het kalenderjaar ten minste 1.248 verloonde 

uren te hebben. Controleer of alle verloonde uren ook goed 
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zijn verwerkt in de loonadministratie. Heeft u kwalificerende 

werknemers die net niet aan deze urennorm voldoen? 

Overweeg dan om die werknemers extra in te zetten om 

het minimum aantal verloonde uren te halen.

Bijtelling emissievrije personenauto’s 

Dit jaar bedraagt de bijtelling voor emissievrije auto’s nog 

12% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde 

en 22% over het deel daarboven. Per 1 januari 2022 

bedraagt de bijtelling 16% over de eerste EUR 35.000 van 

de cataloguswaarde en 22% over het deel daarboven. 

U kunt maximaal 5 jaar gebruikmaken van de huidige 

bijtellingsregels als u de emissievrije auto dit jaar nog op 

kenteken zet. Het plafond van EUR 35.000 geldt niet voor 

zonnecel- en waterstofauto’s. 

Opgave van betalingen aan derden 

Voor betalingen die u doet aan derden die geen werknemer 

zijn van u en ook geen ondernemer zijn voor de 

inkomstenbelasting moet u na afloop van het kalenderjaar 

digitaal opgave doen bij de Belastingdienst, behalve als de 

opdrachtnemer aan u een factuur met btw uitreikt.

Als u bij de Belastingdienst geregistreerd staat als 

inhoudingsplichtige, geldt het volgende.

 - Betalingen gedaan in het jaar 2021: opgave vóór 

1 februari 2022.

 - Betalingen gedaan in het jaar 2022: u bent verplicht om 

vanaf 1 januari 2022 deze uitbetalingen te registreren 

in uw administratie (inclusief de naam, het adres, de 

geboortedatum en het burgerservicenummer van 

diegene aan wie u hebt uitbetaald). In de maand januari 

2023 doet u digitaal opgave aan de Belastingdienst. 

Het is niet mogelijk om in de loop van het jaar 2022 

opgaven van deze betalingen aan de Belastingdienst 

te doen.

Als u niet als inhoudingsplichtige geregistreerd bent 

bij de Belastingdienst gelden voor betalingen vanaf 

1 januari 2022 enigszins andere regels, waaronder 

de volgende.

 - U hoeft alleen opgave te doen als u daartoe bent 

uitgenodigd door de Belastingdienst.

 - U mag het burgerservicenummer niet in de 

opgave opnemen.


