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Agenda 

• Exact Online 

˃ Exact Online Salaris 

 

• De huidige Werkkostenregeling  

 

• Demo huidige Werkkostenregeling in Exact Online 

 

• Werkkostenregeling vanaf 1-1-2015 

˃ Wat zijn de wijzigingen? 

˃ Wat zijn de wijzigingen in Exact Online Salaris? 
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EXACT ONLINE 
Exact Online Salaris 
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Exact Online 

Wat is Exact Online 

Exact Online is dé online bedrijfssoftware 
voor ondernemers en accountants. Met 
boekhouden en CRM in 1 is het de basis van 
ieder gezond bedrijf. Daarnaast hebben we 
geïntegreerde pakketten voor mkb’ers in de 
productie, handel en zakelijke 
dienstverlening. 
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Exact Online 
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Productie Handel 

Accountancy 
Zakelijke dienstverlening 

Starter 

Boekhouden 
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Exact Online Salaris 
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DE HUIDIGE WERKKOSTENREGELING  



© 2014 EXACT 

Een korte geschiedenis 

De werkkostenregeling is een versimpeling van de verschillende regelingen voor vrije 
vergoedingen en verstrekkingen naar één collectieve regeling 

 

 

• Invoering op 1-1-2011 met een vrije ruimte van 1,4% 

˃ Keuzeregime vanaf 1-1-2011 

˃ Verplichte invoering per 1-1-2014 

• Vrije ruimte naar 1,5% per 1-1-2013 

• Maart 2013: internetconsultatie 

• Juli 2014: brief van de staatsecretaris over de toekomst van de WKR 

˃ Verplichte invoering per 1-1-2015 (einde keuzeregime) 

˃ Wijzigingen in regeling 
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In een notendop 

Inhoudsplichtigen mogen de forfaitaire ruimte (vrije ruimte) van de totale fiscale loonsom van 
de organisatie, besteden aan vergoedingen en verstrekkingen. 

 

Vergoedingen boven de forfaitaire ruimte worden voor 80% belast. 

 

Uitzonderingen van vergoedingen en verstrekkingen die niet onder forfaitaire ruimte vallen zijn: 

- Gerichte vrijstellingen 

- Nihilwaarderingen 
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Wanneer de WKR? 
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Loon? 

Loon werknemer WKR toepassen 

Gerichte vrijstelling 

Nihilwaardering 

Ja Onbelast 

Ja 

Nee 

Verlonen bij werknemer  
of  

WKR toepassen? 
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Ik ben salarisadministrateur! 

Ik wil/moet beginnen met de werkkostenregeling, en Nu? 

Om te beginnen met de werkkostenregeling kunt u de volgende stappen uitvoeren: 

 

- Onderzoek welke vergoedingen onder de Gerichte vrijstellingen of Nihilwaarderingen vallen 

 

- Bepaal of er wijzigingen gemaakt moeten worden in de vergoedingen en verstrekkingen zoals 
dat voor de invoering van de werkkostenregeling plaats vond om binnen de forfaitaire ruimte 
van de totale fiscale loonsom te blijven, of accepteer de 80% extra heffing 

 

- Creer één of meerdere grootboekrekeningen als zijnde werkkosten grootboekrekeningen 

 

- Boek de vergoedingen en verstrekkingen op de werkkosten grootboekrekeningen 

 

- De software doet de rest!  
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Ik spreek hier vandaag alleen voor Exact Online 
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Grootboekrekeningen? Fiscaal loon? 

Grootboekrekeningen Fiscaal loon 
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Boekhouden Salaris 
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DEMO 
Exact Online Salaris en de WKR 
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DE WKR VANAF 2015 
Focus on what’s next 
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Juli 2014 
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Wat zijn de wijzigingen? 

• Einde keuzeregime per 1-1-2015 

• Vrije ruimte naar 1,2% 

• Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium 

• Jaarlijkse afrekenmethodiek 

 

 

• Concernregeling 

• Vrijstelling voor branche-eigen producten 

• Wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen 

• BTW 
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BTW 

• Vergoedingen zijn altijd inclusief BTW 

• Boekingen worden in de financiele administratie exclusief BTW vastgelegd 
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Exact Online en de WKR per 2015 

• Wijziging percentage van de vrije ruimte 

 

• Automatisch en handmatig mogelijkheden voor Jaarlijkse afrekenmethodiek 

˃ Bestaande methoden blijven we ondersteunen 

 

• BTW 

˃ Werken met inclusief BTW  

˃ Werken met gemiddelde BTW-druk 
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Dank u voor uw aandacht 

Werner Willemsen 

Senior Product Management  

Exact Online Salaris 

Exact Globe Next Payroll 

 

 

 

 

werner.willemsen@exact.com 

 

nl.linkedin.com/in/wernerwillemsen/ 
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FOCUS ON 
WHAT’S NEXT  
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Disclaimer 

This document contains certain statements and expectations that are forward looking, and which are 
based on information and plans that are currently available. By their nature, such forward-looking 
statements and expectations generate risk and uncertainty because they concern factors and events in 
the future and depend on circumstances that may not occur.  

Unforeseen factors that could influence the statements and expectations may, for instance, be changes 
in expenditures by companies in the markets we operate in; economic, political and foreign exchange 
fluctuations; possible statutory changes; changes in salary levels of employees; or future takeovers and 
divestitures.   

Exact can therefore not guarantee the accuracy and completeness of such statements and expectations, 
nor that such statements and expectations will be realized. Actual results may differ materially. Exact 
refuses to accept any obligation to update statements made in this document.  
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