
Kerstpakketten 2016 fiscale regeling 
 
U wilt uw medewerkers in december graag bedanken en verrassen met een 

origineel kerstpakket.  Dat is traditie en hoort erbij. Maar hoe gaat dat in 2016 fiscaal? Sinds  

1 januari 2015 is namelijk de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor elk bedrijf. Eerst even 

in het kort wat de WKR-inhoudt. Je kan natuurlijk ook gelijk naar de veranderingen voor 2016. 

Vrije ruimte 

De WKR is bedacht om het administratief eenvoudiger te maken waar het gaat over het geven 

van kerstcadeaus en geschenken in het algemeen aan uw medewerkers. Dat heeft een voordeel 

want er is een vrije ruimte ingesteld. Hierbinnen kunnen de vergoedingen aan uw personeel 

onbelast gedaan worden. We hebben het dan over 1,2% van uw fiscale loonsom. Deze vrije 

ruimte moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is toegestaan om  eschenken als het 

kerstpakket of bedrijfsfitness op te nemen in de vrije ruimte. Komt u uit boven het bedrag wat is 

vastgesteld voor de vrije ruimte? Helaas. De belastingdienst rekent hierover 80% naheffing. 

Gerichte vrijstellingen blijven ook onbelast vergoed voor uw personeel. Denk hierbij aan de 19 

cent reiskostenvergoeding aan uw medewerkers. 

Kunt u een kerstpakket onbelast schenken aan uw medewerkers? 

Als u uw medewerkers een kerstpakket wilt geven en u blijft bínnen de vrije ruimte, betaalt u 

niets extra. U bent dan zelfs voordeliger uit dan voorheen. In de oude situatie betaalde u namelijk 

een standaard naheffing van 20% over elk kerstpakket. 

 

Tip van onze financieel adviseur: Overleg met uw interne of externe financieel  

deskundige over de mogelijkheden omtrent de WKR. Vaak blijkt er meer mogelijk dan vooraf 

gedacht. En die 80% naheffing dan?  Dan moet je het wel bont maken.. Er zijn volop kansen om 

uw medewerkers ook deze kerst te bedanken en  verrassen met een prachtig kerstcadeau. 

 

Voorbeeld: Stel u heeft een loonsom van 350000 euro en 8 medewerkers. 350000 x 1,2%= 4200 

vrije ruimte. Deze 4200 delen we door 8 en dan hebben we een bedrag per medewerker van 525 

euro vrije ruimte. Dat biedt u de ruimte om deze kerst uw waardering te laten blijken voor uw 

personeel. 
  

  

Tenslotte 

Wilt u toch nog wat meer weten over de WKR? Kijk dan even op  

www.werkkostenregeling-wkr.nl.  De minimale aanpassingen voor 2016 kunt u hier lezen.  

 

 


