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Zakelijke attenties correct wegboeken 
 
De inkoop van zakelijke attenties stopt niet bij het regelen van een cadeautje. De 
administratieve afhandeling voor de Belastingdienst is immers ook een belangrijk 
onderdeel van het werk dat erbij komt kijken. Door het correct en slim toepassen van 
de geboden regelingen rondom de werkkostenregeling (WKR), kan jouw werkgever 
onnodige extra (loon-)heffingen voorkomen bij de aanschaf van attenties.  
 
Loon of geen loon? 
In beginsel wordt ieder geschenk aan een medewerker als loon aangemerkt, tenzij het uit 
wellevendheid, sympathie of piëteit wordt gegeven.  Er is geen (loon-)heffing 
verschuldigd als het onder de nihilwaardering valt of de vrije ruimte onder de 
drempelwaarde van 25 euro blijft. Cadeaubonnen worden áltijd aangemerkt als loon. 
 
Onderstaand stroomschema helpt je om te bepalen onder welke regeling de attentie 
geboekt kan worden in de administratie.  
 

 
Noot: Aan dit stroomschema kunnen geen rechten worden ontleend en is niet uitsluitend. De precieze inrichting van de WKR verschilt 

per organisatie en gelegenheid en is geheel de verantwoordelijkheid van de organisatie. 
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Voorbeelden van geefmomenten 
Om je een beter beeld te geven, hebben we een aantal concrete geefmomenten voor je 
uitgewerkt. Zo krijg je meer gevoel bij de toepassing van de regeling.  
 
Basis voor je adminstratie 
Het stroomschema en de checklist kunnen richting geven aan het attentiebeleid, of je 
kunt ze inzetten om het bestaande attentiebeleid te verwerken in een vergelijkbare 
checklist. In een attentiebeleid zijn vaak specifieke bedragen opgenomen voor de 
geefmomenten. Deze kun je dan ook zo verwerken in een checklist zoals in onderstaand 
voorbeeld. Heb je geen gericht attentiebeleid, dan kun je bijvoorbeeld ook onderscheid 
maken in geschenken boven en onder de 25 euro i.v.m. de 25 euro regeling. 
 

 
Noot: Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend en is niet uitsluitend. De precieze inrichting van de WKR verschilt per 

organisatie en gelegenheid en is geheel de verantwoordelijkheid van de organisatie. 

 

De WKR administratie voor attenties altijd op orde? 
Met je handen in het haar hoe je het attentiebeleid correct verwerkt voor de 

werkkostenregeling (WKR), of zie je het niet zitten dit handmatig te doen voor honderden 
geschenken? De automatische rapportages van Pimm® helpen daarbij. Plus: de inkoop van 

attenties is direct efficiënter geregeld. Boek een demo via christiaan@pimmsolutions.nl. 
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