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De nieuwe regeling voor producten uit het eigen bedrijf
biedt werkgevers en werknemers ruime mogelijkheden
tot fiscaal onbelast voordeel in de vorm van producten
uit het eigen bedrijf van de werkgever en in concern-
verband gelieerde bedrijven. De nieuwe regeling is qua
opzet uitermate eenvoudig en dat is een hele
verademing.

FRANK ROOZEBOOM

Loon in natura-regeling verruimd
B E L A S T I N G Z A K E N

Mr. F. Roozeboom, Douane District Amsterdam

Nieuwe fiscaal vriendelijke
regeling voor producten uit
eigen bedrijf
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Kijkend naar de loon- en premieheffing, dan is één van de rege-
lingen die van oudsher tot het meeste verschil van inzicht en
vele procedures tussen inhoudingsplichtige werkgevers en de
Belastingdienst heeft geleid, die betreffende de fiscale aspecten
van het verstrekken door de werkgever van producten uit zijn
eigen bedrijf aan zijn werknemers.
De behoefte van de werkgever enerzijds om zijn werknemers
tegen gunstige condities te kunnen laten meeprofiteren van de
producten die zijn bedrijf maakt, stond in de praktijk vaak haaks
op moeilijk toepasbare wet- en regelgeving. En toen de Hoge
Raad in een geruchtmakend arrest uit oktober 2002 (HR 4 okto-
ber 2002, rolnummer 37.934) de mogelijkheden om werknemers
fiscaal vriendelijk te kunnen laten meeprofiteren van hetgeen hun
arbeid voortbrengt, feitelijk de nek omdraaide, was het moment
daar om met nieuwe wetgeving te komen. Die nieuwe wetgeving
is inmiddels vastgesteld bij Besluit van 31 maart, nr. WDB
2003/141M en gepubliceerd in de Staatscourant nr. 64. 
De wetgeving heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2003.
Degenen die wel eens artikelen van mijn hand hebben gelezen,
zullen weten dat ik meestal niet al te enthousiast reageer op
nieuwe producten van de fiscale wetgever, maar voor één keer
gebruik ik de kwalificatie: perfect. Het is een voortreffelijke
nieuwe regeling die vele werkgevers (en vele Inspecteurs loonbe-
lasting) tot tevredenheid moet stemmen.

In deze bijdrage behandel ik de nieuwe regelgeving en wijs ik
aan de hand van een aantal voorbeelden op de mogelijkheden
tot fiscaal vriendelijk belonen die de nieuwe regeling biedt. 

Regeling producten uit eigen bedrijf
U vindt de nieuwe regeling in artikel 41 van de Uitvoerings-
regeling loonbelasting 2001. De regeling luidt als volgt:

Artikel 41 Producten eigen bedrijf
1 Tot de vrije vergoedingen behoren vergoedingen terzake van

de aanschaf bij de inhoudingsplichtige dan wel bij een met de
inhoudingsplichtige verboden vennootschap van branche-
eigen producten van het bedrijf van inhoudingsplichtige, dan
wel het bedrijf van een met de inhoudingsplichtige verboden
vennootschap tot een bedrag ten hoogste:
a. 20 procent van de waarde in het economische verkeer van

deze producten en
b. 450 euro per kalenderjaar.

2 Tot de vrije verstrekkingen behoren verstrekkingen van
branche-eigen producten van het bedrijf van de inhoudings-
plichtige, dan wel het bedrijf van een met de inhoudingsplich-
tige verbonden vennootschap van ten hoogste:
a. 20 procent van de waarde in het economische verkeer van 

deze producten en
b. een bedrag van 450 euro per jaar.

3 De in het eerste en tweede lid genoemde bedragen worden
verhoogd met de voor de twee voorafgaande kalenderjaren
geldende bedragen voorzover deze bedragen nog niet zijn
benut. De vorige volzin is niet van toepassing indien de
dienstbetrekking in het desbetreffende kalenderjaar niet
bestond.

4 Dit artikel is niet van toepassing met betrekking tot geld-
leningen.

Toelichting
Algemeen
De regeling is qua opzet uitermate simpel en dat is goed werk.
Op hoofdlijnen ziet de regeling er als volgt uit. Artikel 1 van de
regeling zegt dat een werkgever zijn werknemer per kalender-
jaar korting in geld kan geven op door de werknemer bij de
inhoudingsplichtige gekochte producten uit het bedrijf van de
werkgever. Die korting moet aan twee voorwaarden voldoen
om fiscaal onbelast te kunnen worden betaald. 
Per product mag de korting niet meer bedragen dan 20 procent
van de marktwaarde ervan en in totaal mag per kalenderjaar
niet meer dan 450 euro korting per werknemer worden betaald.

Artikel 2 zegt dat dezelfde regeling ook geldt indien de werkge-
ver de korting niet in geld uitkeert, maar in natura verstrekt.
Ook dan geldt dat indien niet meer korting wordt verstrekt dan
een bedrag ter grootte van 20 procent van de marktwaarde van
het product en in totaal niet meer dan 450 euro per jaar wordt
verstrekt, de korting fiscaal vrij is. 
Artikel 3 zegt dat, indien de werknemer ook al bij de werkgever
in dienst was in de twee voorafgaande jaren, de korting in het
betreffende jaar kan oplopen 20 procent van de marktwaarde
van het product en in totaal maximaal drie maal 450 euro,
indien en voor zover de korting in die twee voorafgaande jaren
al niet gebruikt was. 
En artikel 4 maakt duidelijk dat de regeling niet geldt voor
werkgevers die geldleningen als hun bedrijfsproduct hebben.
In de nieuwe regeling treft u het begrip integrale kostprijs
overigens niet meer aan. Dat is bewust geschrapt, zo blijkt 
ook uit de toelichting van de staatssecretaris van Financiën.
Onder de oude regelgeving was verder van belang dat de werk-
nemer niet meer producten uit het eigen bedrijf van de werk-
gever afnam dan voor de eigen gezinsconsumptie als normaal
moest worden beschouwd. Ook die beperkende bepaling is
bewust geschrapt.

Het begrip ‘product uit eigen bedrijf van de
werkgever’
Net als onder de oude regeling geldt dat u een fiscaal gefaci-
lieerde kortingsregeling niet alleen kunt treffen voor werk-
nemers van de werkmaatschappij, maar dat alle tot een concern
behorende werknemers kunnen participeren. Waar het om gaat
is dat sprake is van een verbonden vennootschap. Dit is een
vennootschap die geacht tot een dusdanige relatie met het
bedrijf van de werkgever te staan, dat hij als daarmee verbon-
den moet worden beschouwd. Veelal zal het hier gaan om 100
procent dochter- of zusterbedrijven, maar dat hoeft niet per se.
Het begrip ‘verbonden vennootschap’ is mijns inziens ruimer
dan het begrip ‘100 procent dochter’. In geval van twijfel kunt
u altijd afspraken hieromtrent maken met de betreffende
Inspecteur loonbelasting.
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Korting mag niet meer
bedragen dan 20 procent 
van de marktwaarde
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Korting in geld en natura
De regeling geldt zowel voor in geld genoten korting als in
natura genoten korting. Anders gezegd, een werkgever kan
beslissen of hij de korting direct aan de kassa verstrekt of de
korting contant uitbetaalt. In het eerste geval rekent de werk-
nemer aan de kassa de prijs minus de korting af. In het tweede
geval betaalt de werknemer aan de kassa de volle prijs en
betaalt de werkgever op enig moment, bijvoorbeeld éénmaal per
jaar, de korting fiscaal onbelast uit. Voor de thans getroffen
regeling maakt het niet uit of de korting in geld of in natura
wordt verstrekt.
Zoals uit de tekst van de regeling blijkt, is er één verschil tussen
de korting in geld en de korting in natura. Van een fiscaal gefa-
cilieerde korting in geld is slechts sprake indien de werknemer
een branche-eigen product bij de inhoudingsplichtige aanschaft. 
Die voorwaarde, aanschaffen bij de inhoudingsplichtige, wordt
niet gesteld voor in natura verstrekte korting. Met andere woor-
den: korting in natura mag ook worden verstrekt indien de
werknemer het branche-eigen product van de werkgever koopt
bij een derde, bijvoorbeeld een detaillist.

Fiscale begrenzing
De fiscale faciliteit geldt alleen voor kortingen op producten uit
het bedrijf van de inhoudingsplichtige die cumulatief aan twee
voorwaarden voldoen. Enerzijds mag de korting niet meer

bedragen dan 20 procent van de marktprijs. Dit begrip behan-
del ik hierna. En anderzijds mag het totaal van de per werkne-
mer per kalenderjaar aldus genoten korting niet meer bedragen
dan 450 euro. 
Wat zijn de consequenties als de gegeven korting de fiscale gren-
zen overschrijdt? Is dan de gehele korting belast of alleen het
meerdere?
Een lastig te beantwoorden vraag; noch de regeling, noch de
toelichting erop geven een helder antwoord. Dit is dus duidelijk
een punt dat besproken zou kunnen worden met de Inspecteur
loonbelasting! Gelet op aard en opzet van de regeling denk ik
dat bij een niet conform voorgaande regels opgestelde kortings-
regeling het volgende geldt:
Indien de kortingsregeling leidt tot een hoger kortingspercenta-
ge dan 20 procent, maar op jaarbasis het bedrag van 450 euro
niet wordt overschreden, dan zal mijns inziens een evenredig
deel van de korting belast moeten worden.
Indien het kortingspercentage niet wordt overschreden, maar
het totaal per kalenderjaar aldus onbelast betaalde of verstrekte
bedrag wel, dan geldt dat hetgeen meer dan 450 euro onbelast
is betaald, alsnog belast zal moeten worden. Behoudens de
mogelijkheid dat het budget van de voorgaande twee jaar nog
ruimte biedt.
Indien een kortingsregeling zowel een hoger percentage dan 20
procent aan korting kent en ook meer korting per kalenderjaar
per werknemer wordt betaald of verstrekt dan 450 euro, geldt
mijns inziens dat een evenredig deel van de maximaal fiscaal
onbelast toegestane korting onbelast blijft. Het meerdere is
belast.

Prak t i jk voorbeeld 1

Een werknemer van de HEMA (onderdeel van het Vendex-

concern) kan op grond van deze regeling voor producten

uit het eigen bedrijf fiscaal vriendelijk korting krijgen bij

aankoop of verstrekking van producten van de HEMA.

Aangezien de Bijenkorf (of beter: KBB, de exploitant van

de Bijenkorf) ook deel uitmaakt van Vendex, kan de werk-

nemer van de HEMA ook fiscaal vriendelijk met korting

kopen bij de Bijenkorf. En omgekeerd is het op grond van

deze regeling ook mogelijk dat de werknemer van de

Bijenkorf fiscaal vriendelijk korting geniet op aankopen 

of verstrekkingen van produkten van de HEMA. Mutatis

mutandis geldt dit ook voor aankopen bij Vroom en

Dreesman of een van de andere concernbedrijven. Een 

en ander uiteraard alleen indien de werkgever bereid is

een dergelijke regeling te treffen.

Prak t i jk voorbeeld 2

Een werkgever produceert open haarden die hij levert aan

de detailhandel. De werkgever kan de fiscaal vriendelijke

kortingsregeling nu op twee manieren invullen. Hij biedt

ofwel een korting in geld of natura op alle door de werkne-

mers bij hem gekochte open haarden, of hij biedt een kor-

ting in natura voor alle door werknemers bij één of meer-

dere aangewezen detaillisten gekochte open haarden van

het bedrijf van de werkgever. 

Prak t i jk voorbeeld 3

Een werkgever geeft 40 procent korting, maar niet meer

dan 450 euro per jaar. De helft van de korting (20 procent)

kan onbelast worden betaald of verstrekt. Dus 225 euro.

De andere helft moet als belast loon worden aangemerkt. 

Prak t i jk voorbeeld 4

Een werkgever geeft 20 procent korting en betaalt of ver-

strekt aldus 600 euro per kalenderjaar onbelast aan zijn

werknemer. Mijns inziens dient nu een bedrag van 150

euro in het betreffende jaar belast te worden.

Prak t i jk voorbeeld 5

Een werkgever kent een kortingsregeling met een percen-

tage van 50 procent en een aldus verstrekte of betaalde

korting van 600 euro per werknemer per kalenderjaar.

Maximaal onbelast kan mijns inziens worden

uitbetaald/verstrekt 20/50 maal 450 euro is 180 euro. Het

meerdere, 420 euro, is belast.
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Extra fiscale ruimte 
Het is bijzonder dat er een speciale faciliteit is voor werknemers
die niet jaarlijks, maar minder frequent een product uit het
bedrijf van de werkgever aanschaffen. Voor die situatie geldt
dat een werknemer die de fiscale ruimte in de twee voorafgaan-
de kalenderjaren niet of niet volledig heeft gebruikt, die ruimte,
maximaal dus drie maal 450 euro, in één jaar mag gebruiken.
Daarbij mag echter niet een hoger kortingspercentage worden
gehanteerd. In deze situatie verandert uitsluitend het maximaal
fiscaal onbelast te verstrekken/betalen bedrag. Dus: maximaal
20 procent korting, met een maximum van 1.350 euro. Heeft de
werknemer in de voorgaande twee kalenderjaren al een deel van
de fiscale ruimte benut, dan geldt dus een lager maximum.

Waarde in economische verkeer
De korting wordt verstrekt over de waarde in het economische
verkeer van het product. Deze waarde zal vaak gelijk zijn aan de
detailhandelsprijs, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn:
waarde in het economische verkeer in de zin van deze regeling is
niet per definitie hetzelfde als de detailhandelsprijs. De staatsse-
cretaris van Financiën merkt terzake het volgende op: ‘Als
waarde in het economische verkeer moet worden beschouwd de
laagste prijs die door een inhoudingsplichtige, ongeacht of hij zijn
product wel of niet rechtstreeks aan particulieren verkoopt, voor
het product in de markt kan worden gevonden’.

Dit is een hele belangrijke definitie, vooral omdat hij veel extra
ruimte tot fiscaal vriendelijk belonen biedt. Wat een inhoudings-
plichtige maximaal aan voordeel aan zijn werknemer kan ver-
strekken, wordt dus vooral bepaald door de waarde in het eco-
nomische verkeer van zijn product. Daarbij moet je kijken naar
de laagst mogelijke prijs voor het product of een daarmee gelijk
te stellen product. Lever je een ander product, bijvoorbeeld het
goed zelf, maar dan zonder verdere service na aflevering, dan
vermindert de geëlimineerde service de waarde in het econo-
mische verkeer en dus de basis waarop de kortingsregel wordt
toegepast.

Het begrip ‘product’
Onder product in deze regeling dient te worden verstaan alle
goederen en diensten die een werkgever kan aanbieden. Dus
tastbare zaken (een pc, een auto) en diensten (een advies, een

Prak t i jk voorbeeld 6

Een werknemer krijgt in jaar 250 euro onbelaste korting, 

in jaar 2 geen onbelaste korting en wil weten wat het

maximaal onbelast te genieten kortingbedrag in jaar 3 is.

Het antwoord is heel simpel: 3 maal 450 euro minus de

reeds genoten korting in jaar 1, in casu 250 euro, is der-

halve 1.100 euro.

Prak t i jk voorbeeld 7

Een automatiseringsbedrijf verkoopt aan klanten een pc

voor 1.200 euro, inclusief een jaar lang gratis aan huis-

service bij gebreken en inclusief drie jaar gratis telefoni-

sche helpdeskondersteuning. In de verkoopprijs is hier-

voor een bedrag van 50 euro gecalculeerd. De werkgever

biedt de werknemer de mogelijkheid een pc met korting te

kopen. De pc wordt kaal geleverd, zonder servicecontract

en helpdesk. De waarde in het economische verkeer van

deze pc is dus 1.200 euro minus 50 euro is 1.150 euro. Over

dit bedrag kan hij de 20 procent korting berekenen.

Prak t i jk voorbeeld 8

Een autodealer geeft bij aanschaf van een nieuwe auto

van 12.000 euro ex BPM tijdelijk 2.000 euro meer inruil

boven op de in de BOVAG-lijst genoemde waarde. Indien

een klant niets in te ruilen heeft, krijgt hij, bovenop de nor-

male korting van 6 procent van de nieuwprijs, 1.000 euro

extra korting bij aanschaf van een nieuwe auto.

Wat is de waarde in het economische verkeer die voor de

kortingsregeling voor werknemers moet worden aange-

houden?

Voor de kortingsregeling geldt dat de waarde in het eco-

nomische verkeer de laagst denkbare prijs voor de consu-

ment is. Die bedraagt in dit voorbeeld, zonder inruil, 12.000

euro inclusief BPM en BTW minus 6 procent minus 1.000

euro is 10.280 euro. En de werkgever kan nu 20 procent kor-

ting geven op 10.280 euro, met een maximum van maxi-

maal 3 maal 450 euro, is 1.350 euro.

Waarde economische
verkeer is niet per definitie
gelijk aan detailhandelsprijs

Prak t i jk voorbeeld 9

Werkgever A ruimt de oude collectie op en geeft 50 pro-

cent korting op alle producten. Bij afname van meer dan

500 euro, krijgt de klant nog eens 5 procent extra korting.

De werknemer koopt in de actieperiode voor meer dan 500

euro producten bij zijn werkgever. Deze mag de korting

baseren op de laagste consumentenprijs. Dus 20 procent

korting over stel: 500 euro minus 50 procent minus 5 pro-

cent, is 20 procent korting over 45 procent van de aan-

schafprijs. Per saldo betaalt de werknemer in dit voor-

beeld die voor 500 euro besteedt bij zijn werkgever dus 100

procent minus 50 procent minus 5 procent minus 9 procent

is 36 procent van de normale consumentenprijs buiten de

actieperiode. Fiscaal onbelast wel te verstaan. 
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vakantie). Uitgesloten van de regeling zijn geldleningen (artikel
41, vierde lid). 

Uitvoeringsaspecten
Van groot belang bij dit soort regelingen zijn de uitvoerings-
aspecten. Fiscale faciliteiten zijn mooi, maar als er gigantische
administratieve verplichtingen aan vast zitten, zijn ze vaak niet
gemakkelijk uitvoerbaar. Welnu, de regeling is ook in dit
opzicht goed te noemen.
Allereerst is er een versoepeling met betrekking tot het loontijd-
vak. In beginsel geldt op grond van de wettelijke systematiek
dat loon belast behoort te worden in het tijdvak waarin het
genoten wordt. Dit vereist een gedegen administratie en een
constante verloning over het jaar heen. In de nieuwe regeling is
toegestaan dat een werkgever éénmaal per jaar het te belasten
loon in natura verloont, uiterlijk in het laatste loontijdvak.
Daarnaast geldt dat niet voor alle werknemers een administratie
behoeft te worden bijgehouden van deze voordelen. Wordt het
voordeel door een grote groep werknemers genoten, dan hoeft
de korting niet per werknemer te worden bijgehouden als op
basis van onderzoek, bijvoorbeeld een steekproef, aannemelijk
is dat de werknemers niet meer dan de maximaal toegestane
korting betaald krijgen of genieten. 
Hierbij moet worden bedacht dat voor toepassing van de BUA-
regeling voor de Omzetbelasting een administratie per werkne-
mer tot nu toe wel verplicht is. Het lijkt raadzaam met de
Inspecteur Omzetbelasting te overleggen of de versoepeling voor
de Loonbelasting ook kan doorwerken naar de Omzetbelasting.

Ik twijfel daaraan, gelet op de aard van het BUA. Aan de andere
kant, als de regeling niet doorwerkt naar de Omzetbelasting, is
de versoepeling een wassen neus en dat kan het Kabinet ook
niet bedoeld hebben.

Werkgever mag het te
belasten loon in natura
éénmaal per jaar verlonen

De nieuwe regeling voor producten uit het eigen bedrijf biedt
werkgevers en werknemers ruime mogelijkheden tot fiscaal
onbelast voordeel in de vorm van een product uit het eigen
bedrijf van de werkgever en in concernverband gelieerde
bedrijven. Het voordeel kan in natura of in geld worden
betaald. De financiële ruimte is royaal, temeer daar het (niet
gebruikte deel van het) budget van de twee voorgaande jaren
ook gebruikt mag worden bij een grote aanschaf.
Uitvoeringstechnisch is de regeling goed opgezet, al is het nog
niet duidelijk of de administratieve lastenverlichting haalbaar 
is in relatie tot de Omzetbelasting.
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