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Enkele relevante tarieven die gelden voor het jaar 2014.

Belastingpercentages loonbelasting/premies volksverzekeringen
Schijf1 Loon jaarbasis Tot AOW-

leeftijd

1 tot en met € 19.645 36,25%
2 € 19.646 tot en met € 33.363 42,00%
3 € 33.364 tot en met € 56.531 42,00%
4 € 56.532 of meer 52,00%

Voor geboortejaren vóór 1946 gelden andere tariefschijven:

Schijf Loon jaarbasis Geboren vóór 1946

1 tot en met € 19.645 18,35%
2 € 19.646 tot en met € 33.555 24,10%
3 € 33.556 tot en met € 56.531 42,00%
4 € 56.532 of meer 52,00%

Bovenstaande tabellen zijn ontleend aan de nieuwsbrief loonheffingen uitgave 2, 10 december 2013

Schijf Premiesoort Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd of ouder
1 AOW 17,90%

ANW 0,60% 0,60%
AWBZ 12,65% 12,65%
loonbelasting 5,10% 5,10%

Totaal 36,25% 18,35%

Schijf Premiesoort Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd of ouder
2 AOW 17,90%

ANW 0,60% 0,60%
AWBZ 12,65% 12,65%
loonbelasting 10,85% 10,85%

Totaal 42,00% 24,10%

Bedrijfskantine
Indien de werknemers in de bedrijfskantines een maaltijd kunnen genieten, is het voordeel daarvan
belast. De waarde van dit voordeel bedraagt onder de oude regeling voor vergoedingen en
verstrekkingen:

 warme maaltijd € 4,60 (2013: € 4,45);
 koffiemaaltijden € 2,40 (2013: € 2,30).

Onder de werkkostenregeling bedraagt de waarde (onafhankelijk van het soort maaltijd) € 3,15 (2013:
€ 3,05).

Tip
Eigen bijdragen van de werknemers in verband met de maaltijden mogen op het in aanmerking te
nemen bedrag in mindering worden gebracht, echter nooit meer dan tot nihil.

Overige niet-zakelijke maaltijden
Voor niet-zakelijke maaltijden (bijvoorbeeld een etentje van de werknemer met zijn gezin) geldt dat de
factuurwaarde moet worden meegenomen als voordeel.
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Tip
Past u de werkkostenregeling toe en brengt u kantinemaaltijden of andere niet-zakelijke maaltijden
onder in de vrije ruimte? Dan is het niet nodig de maaltijden per werknemer te administreren. Het
bijhouden van het totaal aantal maaltijden van werknemers is voldoende.

Consumpties tijdens werktijd (alleen van toepassing bij oude regeling vergoedingen en
verstrekkingen)
Vrijgestelde vergoeding (geen maaltijden):

 maximaal € 2,75 per week (2013: € 2,75);
 maximaal € 0,55 per dag (2013: € 0,55).

Heffingskortingen per jaar
 algemene heffingskorting voor werknemers < pensioengerechtigde leeftijd: € 2.103;
 algemene heffingskorting voor werknemers > pensioengerechtigde leeftijd: € 1.065;
 jonggehandicaptenkorting € 708;
 ouderenkorting € 1.032; bij een inkomen van € 35.450 of meer is de ouderenkorting € 150;
 levensloopverlofkorting per gespaard kalenderjaar tot en met 2011: € 205.

Arbeidskorting 2014 voor werknemers < AOW-gerechtigd waarbij boven bepaald loon uit
tegenwoordige dienstbetrekking afbouw van de arbeidskorting plaatsvindt:

Loon lager
dan € 8.913

Loon hoger dan
€ 8.913

Loon hoger dan
€ 40.721 tot € 83.971

Loon hoger dan
€ 83.971

1,807% van het
loon

18,724%
maximaal € 2.097

€ 2.097 – 4% x
(inkomen - € 40.721)

€ 367  (afbouw
€ 1.730)

Arbeidskorting 2014 voor AOW-gerechtigden waarbij boven bepaald loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking afbouw van de arbeidskorting plaatsvindt:

Loon lager
dan € 8.913

Loon hoger dan € 8.913 Loon hoger dan
€ 40.721 tot € 83.971

Loon hoger dan
€ 83.971

0,915% van
het loon

9,479% maximaal

€ 1.062

€1.062 – 2,025% x
(inkomen - € 40.721)

€ 186 (afbouw
€ 876)

Maximumdagloon
Het maximum(uitkerings)dagloon bedraagt per 1 januari 2014 € 197,00. Vermenigvuldigd met 261
loondagen, is dit op jaarbasis € 51.417,00. Het maximumpremiedagloon is € 197,74 per dag. Het
maximumpremieloon op jaarbasis is € 51.414,00 (260 loondagen).
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Minimum(jeugd)lonen
De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in
euro’s, exclusief vakantiebijslag):

Maand Week Dag
Vanaf 23 jaar € 1.485,60 € 342,85 € 68,57
22 jaar € 1.262,75 € 291,40 € 58,28
21 jaar € 1.077,05 € 248,55 € 49,71
20 jaar € 913,65    € 210,85 € 42,17
19 jaar € 779,95 € 180,00 € 36,00
18 jaar € 675,95 € 156,00 € 31,20
17 jaar € 586,80 € 135,45 € 27,09
16 jaar € 512,55 € 118,30 € 23,66
15 jaar € 445,70 € 102,85 € 20,57

Personeelsleningen
In 2014 is er geen te belasten rentevoordeel bij een personeelslening indien de werknemer ten minste
4% rente betaalt over het geleende bedrag. Als u de werkkostenregeling toepast, dan geldt de
normrente niet. Het rentevoordeel bij personeelsleningen is dan belast tegen de waarde in het
economisch verkeer. Deze waarde bepaalt u door de rente van verschillende banken te vergelijken.
De gemiddelde rente is de waarde in het economisch verkeer.

Premiepercentages
Hieronder volgt een overzicht van de premiepercentages voor 2014:

2013 2014 verschil

WAO/WIA basispremie (Aof)    4,65  5,45  0,30
Awf-premie    1,70  2,15  0,45
Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers    7,75  7,50 -0,25
Sectorfonds gemiddeld    2,76  2,68 -0,08
Ufo-premie (overheid)    0,78  0,78  0,00

Whk-rekenpremie (Werkhervattingskas):    0,54  1,03  0,49
- ZW-premie
- WGA-flex
- WGA-vast

Werkgeversbijdrage kinderopvang    0,50  0,50   0,00

Maximum bijdrageloon Zvw per jaar    €  50.853,00   € 51.414,00         € 561,00
Maximumpremieloon    €  50.853,00   € 51.414,00         € 561,00

Vakantiebonnen
Met ingang van 2010 zijn vakantiebonnen structureel op 99% van de nominale waarde gewaardeerd.
Dit geldt dus ook voor 2014.

De waardering op 99% van de nominale waarde heft het liquiditeitsnadeel op dat de werknemer met
vakantiebonnen heeft, doordat hij belasting per loontijdvak vooraf betaalt in plaats van achteraf bij
uitbetaling, zoals bij een werknemer met vakantiegeld het geval is. Om de vakantiebonnen te kunnen
waarderen op 99% van de nominale waarde, geldt als voorwaarde dat de aanspraak op
vakantiebonnen moet zijn vastgelegd in een cao of publiekrechtelijke regeling. Ook dienen de
vakantiebonnen regelmatig bij de betaling van het loon te worden verstrekt en dus met het overige
loon belast te worden volgens de tabellen. Voldoet u echter niet aan deze twee voorwaarden, dan
moet u de vakantiebonnen voor 100% van de nominale waarde tot het loon rekenen.
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Verhuiskostenregeling
Voor 2014 is de vrije vergoeding voor overige verhuiskosten maximaal € 7.750,00, ongeacht de
hoogte van het inkomen. De kosten voor verplaatsing van de inboedel blijven onbelast. Er is in ieder
geval sprake van een zakelijke verhuizing als uw werknemer op meer dan 25 kilometer van zijn werk
woont en binnen twee jaar gaat verhuizen naar een plaats die de afstand tussen de woning en de
plaats van dienstbetrekking met ten minste 60% verkleint.

Vervoer/ fiets van de zaak
Verstrekte fiets: voor zover de catalogusprijs van de fiets maximaal € 749 bedraagt is de fiets
onbelast, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan (omvang gebruik voor woon-werkverkeer).
Kiest u voor de werkkostenregeling, dan valt de verstrekte fiets in de vrije ruimte en geldt geen
maximum. De onbelaste kilometervergoeding bedraagt maximaal € 0,19 per km, ongeacht het
vervoermiddel.

Vrijwilligers
Indien de vergoeding die een vrijwilliger ontvangt niet meer bedraagt dan € 1.500 per jaar of € 150 per
maand, dan wordt dit niet als loon beschouwd. De vrijwilligersregeling geldt voor werk bij een privaat-
of publiekrechtelijk lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, alsmede voor
sportorganisaties. De regeling geldt ook voor ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) die aan de
vennootschapsbelasting onderworpen zijn.


