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Top tien valkuilen loonheffingen 

 

Als werkgever mag u bepaalde zaken 

onbelast vergoeden aan uw werknemers. 

Soms hoeft u bovendien niet het volledige 

bedrag aan ingehouden loonheffingen af te 

dragen en kunt u afdrachtverminderingen 

en kortingen claimen. Hier zijn echter wel 

voorwaarden aan verbonden en vaak 

worden daar fouten mee gemaakt. De tien 

meest voorkomende fouten in de 

loonheffingen zetten wij voor u op een rij. 

1. Reiskostenvergoedingen 

U kunt voor zakelijke ritten met eigen vervoer 

€ 0,19 per kilometer vergoeden aan de 

werknemer.  Er kan discussie met de 

Belastingdienst ontstaan over de gegeven 

vergoeding vanwege de bepaling van de meest 

gebruikelijke route, omdat een verhuizing niet 

tijdig is doorgegeven of omdat er naast € 0,19 

per kilometer ook tol- of parkeergelden 

worden vergoed. 

2. Andere vaste vergoedingen 

Sinds de introductie van de 

Werkkostenregeling mogen vaste 

kostenvergoedingen alleen gegeven worden als 

daar vóóraf een kostenonderzoek aan ten 

grondslag ligt. Dit onderzoek moet voldoende 

representatief zijn en juist daarover ontstaat 

vaak discussie met de Belastingdienst. 

3. Bijtelling auto van de zaak 

Bij het bepalen van de bijtelling van de auto 

van de zaak wordt vaak uitgegaan van een 

onjuiste cataloguswaarde. Soms wordt de 

regeling voor bestelauto’s onterecht toegepast. 

Ook gebeurt het dat onvoldoende controle 

wordt uitgeoefend op het privégebruik van de 

auto waarvoor de bijtelling achterwege wordt 

gelaten. Bij wisseling van de auto halverwege 

het jaar worden vaak fouten gemaakt in de 

bijtelling. Bij het onjuist toepassen of 

achterwege laten van de bijtelling legt de                                        

Belastingdienst in beginsel een boete op van 

100 procent boven op de verschuldigde 

belasting. 

4. Afdrachtverminderingen en 

kortingen 

Er zijn verschillende soorten subsidies om de 

loonkosten te beperken. Werkgevers laten 

deze vaak onbenut. Te denken valt aan: 

 premiekorting voor arbeidsgehandicapten; 

 premiekorting voor ouderen; 

 premiekorting voor (jonge en oudere) 

werknemers die vanuit een uitkeringssituatie 

worden aangenomen; 

 scholingssubsidies (ook op gemeentelijk 

niveau);  

 afdrachtvermindering voor speur- en 

ontwikkelingswerk. 

 

5. Toetsing dienstbetrekking  

Door de afschaffing van de Verklaring 

Arbeidsrelatie (VAR) zijn opdrachtgevers en 

opdrachtnemers zelf verantwoordelijk 
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geworden voor de toetsing van hun 

werkrelatie. Als de Belastingdienst achteraf 

constateert dat er sprake was van een 

dienstbetrekking, dan moet de opdrachtgever 

betalen voor de loonbelasting, premie 

volksverzekeringen, premies 

werknemersverzekeringen en 

inkomensafhankelijke bijdrage ZvW die 

verschuldigd was over de beloning. Ook bij 

inlening van personeel kunt u risico’s op 

naheffingen en boetes lopen. 

6. Werkkostenregeling 

Door de introductie van de 

Werkkostenregeling bestaan er geen 

afzonderlijke regels meer voor het belastingvrij 

vergoeden van bijvoorbeeld 

vakbondscontributie, bedrijfsfitness en een 

fiets van de zaak. Veel werkgevers zijn zich 

niet goed bewust van de gevolgen daarvan en 

hebben nog geen maatregelen genomen om te 

voorkomen dat zij 80 procent eindheffing 

moeten betalen. Het is van belang om de 

gevolgen van de werkkostenregeling voor uw 

eigen onderneming goed in kaart te brengen, 

te inventariseren of de arbeidsvoorwaarden 

zijn afgestemd op de Werkkostenregeling en 

of het declaratiesysteem erop is toegerust.  

7. Sectorindeling en Whk-percentage 

Elke werkgever wordt ingedeeld in een 

bepaalde sector afhankelijk van de 

werkzaamheden die worden uitgeoefend. Deze 

sectorindeling bepalen samen met de Whk-

premie voor een groot deel uw 

werkgeverslasten. Het is dus van belang dat de 

juiste sectorindeling wordt gehanteerd. Dat 

betekent dat de inschrijving in de Kamer van 

Koophandel juist moet zijn net als de 

toepassing van de juiste sectorindeling en 

Whk-premie in de administratie. Een onjuiste 

sectorindeling kan uw onderneming veel geld 

kosten. 

8. 30%-regeling 

Werknemers die vanuit het buitenland worden 

aangetrokken en die aan bepaalde criteria 

voldoen, kunnen in aanmerking komen voor 

de 30%-regeling. Dit betekent dat 30 procent 

van het brutoloon onbelast aan hen kan 

worden vergoed voor de extraterritoriale 

kosten die zij maken. Hier kan de werkgever 

ook zijn voordeel mee doen door bij de 

bepaling van het salaris rekening te houden 

met deze 30%-regeling. 

Als de 30%-regeling wordt toegepast, kunnen 

daarnaast niet nogmaals extraterritoriale 

kosten onbelast worden vergoed. De 

werkgever kan dan bijvoorbeeld niet ook nog 

eens huisvesting vergoeden of de kosten voor 

Nederlandse taalles. 

9. In dienst nemen personeel 

Wanneer personeel in dienst wordt genomen, 

moet aan bepaalde formaliteiten worden 

voldaan. Zo moet onder andere de identiteit 

van de werknemer worden vastgesteld en 

moet een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs in de administratie worden 

bewaard. Deze kopie moet bewaard worden 

tot zeven jaar nadat de werknemer uit dienst is 

gegaan. Ook als het legitimatiebewijs op de 

kopie niet meer geldig is moet het nog 

bewaard blijven. 

Ook moet er op gelet worden dat de 

handtekening in het legitimatiebewijs overeen 

komt met de handtekening op de 

loonbelastingverklaring. 

10. Ontslagvergoeding 

Bij het uitkeren van een ontslagvergoeding 

komen de volgende fouten geregeld voor: 

 Afrekening van vakantiegeld en/of 

vakantiedagen wordt aangemerkt als een 

ontslagvergoeding. 

 De ontslagvergoeding wordt buiten de 

loonadministratie uitbetaald. 

 Er wordt onvoldoende getoetst of er 

sprake is van een regeling voor 

vervroegd uittreden (RVU). Als er 

sprake is van een RVU dan dient er 

tevens 52 procent eindheffing betaald te 

worden door de werkgever (dus 

bovenop de normale af te dragen 

loonheffing). 

 
 

 

Advies op het gebied van 

de loonheffingen? 

Heeft u vragen, neem dan 

contact op met onze 

loonheffingenspecialist. 

  

 

 

Maria Mulder 

T 088 676 99 32  
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