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Inhoudsopgave werkprogramma advies Werkkostenregeling 

Het pakket voor de werkkostenregeling bestaat uit de volgende modellen: 

1. Werkkostenflow 
2. Cliëntenbrief werkkostenregeling korte versie 
3. Cliëntenbrief werkkostenregeling uitgebreide versie 
4. Overzicht gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde 
5. Notitie vrije vergoedingen en verstrekkingen 
6. Draaiboek werkkostenregeling 
7. Inventarisatie werkkostenregeling 
8. Advies werkgever 
9. Algemene aanwijzing van het eindheffingsloon 

Korte toelichting bij de modellen: 

1. Werkkostenflow 
In dit stroomschema vindt u de stappen die u kunt ondernemen om de werkkostenregeling in te 
voeren. 
 

2. Cliëntenbrief werkkostenregeling korte versie 
Hiermee kunt u uw klant op hoofdlijnen informeren. 
 

3. Cliëntenbrief werkkostenregeling uitgebreide versie 
Deze brief gaat wat dieper op de materie in. Hierin is ook een bijlage opgenomen met een 
schema en toelichting bij enkele aspecten. Hierin komen aan de orde het nieuwe loonbegrip, de 
intermediaire kosten en de gerichte vrijstellingen. Ook wordt aandacht besteed aan het loon in 
natura, de eindheffing, de gebruikelijkheidstoets, de administratie en enkele arbeidsrechtelijke 
aspecten. 
 

4. Overzicht gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde 
In dit overzicht zijn opgesomd de zakelijke kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en 
buiten het forfait blijven (de gerichte vrijstellingen) en de voorzieningen die de werkgever kan 
verstrekken of ter beschikking stellen die op nihil of op een vast bedrag mogen worden 
gewaardeerd. Dit overzicht kunt u meesturen met de cliëntenbrieven. 
 

5. Notitie vrije vergoedingen en verstrekkingen 
In deze notitie leest u de fiscale gevolgen van een bepaalde vergoeding of verstrekking. Zowel de 
overgangsregeling als de werkkostenregeling wordt beschreven.  
 

6. Draaiboek invoering werkkostenregeling 
In dit draaiboek worden de stappen beschreven die u kunt maken bij de inventarisatie van de 
vergoedingen en verstrekkingen. De stappen betreffen het inventariseren en beoordelen van de 
bestaande vergoedingen en verstrekkingen bij de werkgever en de gevolgen daarvan bij 
invoering van de werkkostenregeling. Daarna volgt de advisering en de te ondernemen stappen 
ten aanzien van eventuele aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden en de administratie. 
 

7. Rekenmodel inventarisatie werkkostenregeling 
U kunt met behulp van dit model inventariseren welke vergoedingen en verstrekkingen er bij de 
werkgever zijn. Ook berekent u met dit model of de vrije ruimte wordt overschreden en hoeveel u 
dan moet betalen. Tevens worden kort de meest voorkomende vergoedingen en verstrekkingen 
genoemd met daarbij de fiscale behandeling onder de werkkostenregeling. In de notitie Vrije 
vergoedingen en verstrekkingen vindt u een meer uitgebreide toelichting. 
 


