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Uw kenmerk

Kenmerk

CAO

Betreft

Cao voor de Technische Groothandel 2017-2018

Geachte heer,
In het besluit van 21 augustus 2017, UAW Nr. 11887, heeft de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid bepalingen van de cao voor de Technische Groothandel 2017-2018 algemeen
verbindend verklaard tot en met 31 december 2018.
Deze bepalingen heb ik beoordeeld op fiscale aspecten van de loonheffingen. Het doel hiervan is onder
meer dat werkgevers zo goed mogelijk in staat zijn om hun fiscale verplichtingen na te komen. Ik heb de
beoordeling beperkt tot de in mijn ogen belangrijkste fiscale aspecten. In de bijgevoegde rapportage
informeer ik u over het resultaat van deze beoordeling. Wellicht ten overvloede vermeld ik dat u aan
deze beoordeling alleen vertrouwen kunt ontlenen voor zover ik fiscale aspecten expliciet benoem.
De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de wet- en regelgeving zoals die geldt per 1 januari 2018. Ik
verzoek u om de cao-partijen van de inhoud van deze brief op de hoogte te stellen.
Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u
mij bereiken op bovengenoemd doorkiesnummer. Uiteraard kunt u ook bij mij terecht als u informatie
wenst over de fiscale aspecten van niet in deze beoordeling genoemde cao-bepalingen.

Hoogachtend,

ON 708 - 1Z*1ED

Belastingdienst/Kennisgroep CAO
namens de inspecteur

Bezoekadres
In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Prinses Beatrixlaan 512
'S-GRAVENHAGE
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Bijlage
Cao voor de Technische Groothandel 2017-2018
In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2018, uitgave 1 juli 2018 (hierna:
Handboek). U kunt de meest actuele versie van het Handboek raadplegen op belastingdienst.nl.
Hier staan ook een downloadversie en de door de Belastingdienst uitgevoerde cao-beoordelingen.

Artikel 22
Onkostenvergoedingen
Volgens dit artikel vergoedt de werkgever aan de werknemer alle kosten die de werknemer uit hoofde
van de functie feitelijk heeft gemaakt.
Vergoeding van kosten die in het kader van de dienstbetrekking zijn gemaakt behoren in beginsel tot het
loon voor de loonheffingen. Voor een aantal vergoedingen bestaat een gerichte vrijstelling. Ik verwijs
naar de paragrafen 4.6 en 4.12 van het Handboek.
Artikel 23
Handelsvertegenwoordigers
Volgens het derde lid is de werkgever verplicht voor het voertuig dat hij aan de
handelsvertegenwoordiger ter beschikking stelt, een ongevallenverzekering af te sluiten.
Als de werkgever een levensverzekering afsluit voor zijn werknemer verstrekt hij een aanspraak.
Afhankelijk van de vormgeving behoort de aanspraak of de eventuele uitkering geheel of gedeeltelijk tot
het loon voor de loonheffingen. Voor de behandeling van de aanspraak verwijs ik naar de paragrafen
19.1.6, 19.1.7 en 19.1.8 van het Handboek. Voor de behandeling van de uitkering verwijs ik naar de
paragrafen 4.3, 7.3.3 en 9.2.3, en 15.2.7 van het Handboek. Als een werkgever in een concreet geval
twijfelt over de gevolgen kan hij dat met zijn inspecteur afstemmen.
Artikel 42
Overwerk
Volgens dit artikel kan de werkgever overwerk vergoeden in geld of in vrije tijd.
De vergoeding van het reguliere uurloon met daarbij de toeslag voor overwerk behoort tot het loon voor
de loonheffingen. Als een werknemer een beloning geniet voor arbeid die uitgaat boven de voor die
werknemer geldende normale arbeidsduur dan is dat overwerk. De werkgever moet in dat geval voor de
loonheffing de tabellen voor bijzondere beloningen toepassen. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.6 van het
Handboek.
Als de werkgever overwerkloon in vrije tijd compenseert ontstaat een aanspraak op compensatieverlof.
Aanspraken op compensatieverlof behoren als zodanig niet tot het loon voor de loonheffingen voor zover
zij aan het eind van het kalenderjaar, samen met aanspraken op vakantieverlof, niet meer bedragen dan
de arbeidsduur per week, gerekend over een periode van 50 weken. De doorbetaling tijdens de opname
van het compensatieverlof behoort in dat geval tot het loon voor de loonheffingen. Ik verwijs naar
paragraaf 19.1.3 van het Handboek.
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Artikel 49
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
Dit artikel bevat een regeling van loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.
Het salaris dat betrekking heeft op de restcapaciteit behoort tot het loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking. De doorbetaling van het salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid en de aanvulling op
de WAO-, dan wel WIA-uitkering vormen, als de dienstbetrekking is beëindigd, loon uit vroegere
dienstbetrekking. Ik verwijs naar de paragrafen 1.1.3, 4.3, 4.4.3 en 7.6 van het Handboek. Op deze
doorbetaling en de aanvulling is voor de loonheffing onder voorwaarden de witte tabel van toepassing. Ik
verwijs naar paragraaf 7.3.2 van het Handboek. De werkgeversheffing Zvw of de bijdrage Zvw bedraagt
in deze situatie 6,9% voor werknemers tot de AOW-leeftijd. In 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar. Ik verwijs
naar paragraaf 6.2 van het Handboek.

Artikel 56
CAO à la Carte
De werkgever kan in overleg met de werknemer een zogenoemde cafetariaregeling treffen. De
werknemers kunnen bovenwettelijke vakantiedagen, de vakantietoeslag en gratificaties als bron inzetten.
De mogelijke doelen zijn: aankoop van verlofdagen, een aanvullende pensioen- of individuele
lijfrenteverzekering, studiefaciliteiten en premies voor collectieve bedrijfsverzekeringen.
Vanuit fiscaal oogpunt staat het werkgevers en werknemers vrij om de overeengekomen beloning te
wijzigen, al dan niet via een zogenoemd cafetariasysteem. Een dergelijk systeem moet voldoende
realiteitswaarde hebben. Daarbij is het belangrijk een wijziging van de overeengekomen beloning te
kunnen onderscheiden van de situatie dat de werknemer (al genoten) loon besteedt. De vormgeving van
de keuzemogelijkheid is van belang om sterk gelijkende situaties met verschillende gevolgen voor de
loonheffingen van elkaar te onderscheiden.
De werkgever en de werknemer moeten de wijziging van de arbeidsbeloning vastleggen als een wijziging
van of als een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Als zij hier onvoldoende aandacht aan besteden is
het mogelijk dat de wijziging niet de beoogde fiscale gevolgen heeft. Als de werknemer het loon
besteedt, is het loon fiscaal reeds genoten, en wel voorafgaand aan of door de ruil. Het loon behoort dan
tot het loon voor de loonheffingen.
Ik verwijs naar de inleiding van hoofdstuk 4 en paragraaf 4.15 van het Handboek en het besluit van
12 december 2017, nr. 2017-188201 (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0040428/).
Een loonsverlaging leidt in beginsel ook tot een verlaging van het pensioengevend loon. Onder
voorwaarden kan deze verlaging achterwege blijven. Deze voorwaarden staan in onderdeel 4 van het
besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 (zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0040335/).
Als een werkgever twijfelt over de fiscale aspecten van de cafetariaregeling kan hij, onder verwijzing
naar deze brief, contact opnemen met de voor hem bevoegde inspecteur.

Artikel 65
Werkgelegenheid, structuurwijziging en verandering van standplaats
Onderdeel c van het tweede lid gaat over reiskosten- en reistijdenvergoedingen in specifieke situaties.
Een werkgever kan een reiskostenvergoeding geheel of gedeeltelijk aanwijzen als eindheffingsloon.
Betreft het vervoer in het kader van de dienstbetrekking (zakelijk reizen), dan is de vergoeding geheel of
gedeeltelijk gericht vrijgesteld. Woon-werkverkeer geldt als zakelijk reizen. De maximale gericht
vrijgestelde vergoeding voor de kosten van zakelijke reizen bedraagt € 0,19 per kilometer, ongeacht het
vervoermiddel. Dit betekent dat werkgevers elke zakelijke kilometer, dus ook elke kilometer voor woonwerkverkeer, met maximaal € 0,19 gericht vrijgesteld kunnen vergoeden. Uitzonderingen zijn vervoer per
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taxi, luchtvaartuig, schip, vervoer vanwege de inhoudingsplichtige of openbaar vervoer. De werkgever
kan die reizen tot de werkelijke kosten vergoeden. Hoofdstuk 21 van het Handboek bevat een
uitgebreide behandeling van de wet- en regelgeving over reiskosten.
De reistijdvergoeding behoort tot het loon voor de loonheffingen.

Artikel 69
Vakbondscontributie
De werkgever biedt de werknemer de faciliteit voor uitruil van brutoloon tegen een vergoeding van de
vakbondscontributie.
De vergoeding voor de contributie van een vakbond behoort tot het loon voor de loonheffingen. De
werkgever kan deze vergoeding eventueel aanwijzen als eindheffingsloon.

Bijlage 4
Kaderregeling Thuiswerken
De minimale voorwaarden voor het thuiswerken zijn onder meer goede (werk)afspraken. Hierbij komen in
elk geval aan de orde de vergoeding van zakelijke kosten in verband met het thuiswerken en de aan de
thuiswerker ter beschikking gestelde faciliteiten en infrastructuur.
Sommige fiscale voorzieningen vereisen de aanwezigheid van een werkplek. Of sprake is van een
werkplek hangt soms van de specifieke voorziening af. Voor de meeste voorzieningen geldt als werkplek
elke plaats waar een werknemer werkt en waarvoor zijn werkgever op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk is. Ik verwijs naar paragraaf 20.2.1 van het Handboek.
Bij een voorziening in de werkruimte in de woning van uw werknemer geldt een onderscheid tussen
arbovoorzieningen en niet-arbovoorzieningen.
Bij arbovoorzieningen gaat het om voorzieningen die voortvloeien uit de arbovoorschriften die passen
binnen het arbeidsomstandighedenbeleid. Deze voorzieningen vallen onder de gerichte vrijstellingen. Ik
verwijs naar paragraaf 20.1.9 van het Handboek.
Bij niet-arbovoorzieningen kwalificeert de werkruimte alleen als werkplek als de werkgever aan kan
tonen dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
- de ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning;
- waarover alleen de werkgever op basis van een reële (zakelijke) huurovereenkomst beschikt;
- waarin de werknemer feitelijk werkzaamheden verricht.
Onder een aantal specifieke voorwaarden zijn bepaalde niet-arbovoorzieningen voor een werkplek in de
woning van de werknemer gericht vrijgesteld. Ik verwijs naar paragraaf 20.2.8 van het Handboek.
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