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Onderwerpen

• Werkkostenregeling (WKR)

• Elektrische auto van de zaak

• Levensloopregeling 

• Premiedifferentiatie WW

• RVU en verlofsparen

• Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)



Werkkostenregeling

• Verhoging vrije ruimte 

2020
• 3% voor de 1e € 400.000 (€ 12.000)
• 1,2% voor restant fiscale loonsom

2021
• 1,7% voor de 1e € 400.000 (€ 6.800)
• 1,18% voor restant fiscale loonsom

• Uitbreiding scholingskosten ex-werknemers (GV)



Elektrische auto van de zaak

• Fiscale bijtelling

• Waterstofauto’s en zonnecelauto’s geen cap cataloguswaarde

Jaar Bijtelling
Maximale cat. 
waarde

Bijtelling boven 
max. cat. 
waarde

2020 8% 45.000€             22%
2021 12% 40.000€             22%
2022 16% 40.000€             22%
2023 16% 40.000€             22%
2024 16% 40.000€             22%
2025 17% 40.000€             22%
2026 22%



Levensloopregeling

• Huidige overgangsrecht
• Fictief genietingsmoment 31 december 2021
• (ex-)werkgever is inhoudingsplichtige

• Voorstel
• Fictieve genietingsmoment: 1 november 2021
• Inhoudingsplichtige: uitvoerder levensloopregeling

• Advies
• Overleg met werknemer die eerder wil stoppen met werken



Premiedifferentiatie WW

• Hoofdregel: een lage premie voor werknemers met een schriftelijke AOK voor 
onbepaalde tijd, tenzij sprake is van een oproepovereenkomst

• WW-premie
• lage premie: 2,7%
• hoge premie: 7,7%

• Herziening lage premie als:

• De AOK uiterlijk binnen 2 maanden eindigt

• 2020: Binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren extra verloond is dan in de 
AOK overeengekomen (uitzondering: AOK ≥ 35 uur per week)

• 2021: Binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren extra verloond is dan in de 
AOK overeengekomen (uitzondering: AOK ≥ 35 uur per week)



RVU en verlofsparen

Versoepeling RVU-heffing

• Versoepeling voorwaarden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025

• Voorwaarden: 
• Uitkering start 3 jaar of minder voor de AOW-gerechtigde leeftijd
• Uitkering mag maximaal 3 jaar duren
• Uitkering mag niet hoger zijn dan bruto € 21.200 per jaar (over

meerdere eindheffing van 52%)

Uitbreiding fiscaal verlofsparen

• Uitbreiding van maximaal 50 naar maximaal 100 weken vakantie- en 
compensatieverlof opsparen

• Doel: vervroegde pensionering, zorg- en/of sabbaticalverlof



Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

• Stimuleren investeringen in bedrijfsmiddelen in 2021 en 2022

• Voorwaarden:
• Investeringen die op of na 1 oktober 2020 plaatsvinden
• Uiterlijk betaald zijn op 31 december 2022
• Binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen

• Vormgeving korting:
• Investering tot € 5.000.000 per kalenderjaar: 3%
• Investering boven € 5.000.000 per kalenderjaar: 2,44%
• Ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag

• Aanvraag vanaf 1 september 2020 (maximale doorlooptijd 12 weken)

• Korting gegeven als afdrachtvermindering loonheffingen



Dank voor jullie aandacht!

Dank voor jullie aandacht!


