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Om allerlei redenen kan het voorkomen dat werknemers van buiten Nederland worden aangeworven 
of dat juist Nederlandse werknemers werkzaamheden in het buitenland gaan verrichten. 

De 30%-regeling

Een tijdelijk verblijf in Nederland, of in het 
buitenland, in het kader van een dienstbetrekking 
brengt extra kosten met zich mee. Dit worden ook 
wel extraterritoriale kosten genoemd. Een paar 
voorbeelden van extraterritoriale kosten zijn uitgaven 
voor dubbele huisvesting, taalcursussen of het 
bezoeken van familie in het land van herkomst. Kortom, 
dit zijn kosten die de werknemer niet had gehad bij 
werkzaamheden in zijn of haar eigen land. 

De hoofdregel is dat de daadwerkelijk gemaakte 
extraterritoriale kosten kunnen worden vergoed 
door de werkgever. Hiervoor moeten deze kosten 
aannemelijk worden gemaakt. Echter, om de 
administratieve last voor werkgevers en werknemers 
te verlichten, bestaat er een fiscale faciliteit, de 
zogenoemde 30%-regeling. Werknemers die hiervoor 
in aanmerking komen, mogen een vergoeding ter 
grootte van 30% van hun loon onbelast ontvangen. 
Minder is ook toegestaan, maar het bedrag boven deze 
30% wordt altijd belast. Het bedrag kan gezien worden 
als een forfaitaire vergoeding voor de extraterritoriale 
kosten die de werknemer maakt. Wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van deze forfaitaire vergoeding, hoeft 
niet meer gekeken te worden naar de hoogte van de 
werkelijke kosten en is er tevens geen bewijs meer 
noodzakelijk. 

Extraterritoriale kosten zijn gericht vrijgesteld voor 
de werkkostenregeling en gaan dus niet ten laste 
van de vrije ruimte van de werkgever. Bedragen 
de daadwerkelijke kosten meer dan de forfaitaire 
30%, dan kan de werkgever er altijd voor kiezen 
om de daadwerkelijke kosten te vergoeden, met 
inachtneming van de administratieve last die hierbij 
komt kijken. 

Voor het toepassen van de 30% regeling, 
onderscheiden we twee verschillende varianten:
• Een werknemer die is aangetrokken vanuit het 

buitenland en in Nederland komt werken, een 
ingekomen werknemer.

• Een werknemer die werkzaamheden verricht 
in Nederland en naar het buitenland wordt 
uitgezonden, een uitgezonden werknemer.

Er zijn geen specifieke kosten verbonden 
aan de 30% regeling voor werkgevers. 
Schipper Accountants kan u assisteren 
bij vragen omtrent de 30% regeling, 
maar wij kunnen ook helpen bij de 
aanvraag of het aanpassen van de 
arbeidsovereenkomst.
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De 30%-regeling voor 
uitgezonden werknemers

Een ingekomen werknemer komt in aanmerking voor 
de 30%-regeling indien aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
• De werknemer is vanuit het buitenland aangeworven, 

ten tijde van de aanwerving mag de werknemer dus 
niet in Nederland werkzaam zijn of verblijven.

• De werkgever is inhoudingsplichtige voor de 
loonheffingen.

• Een werknemer moet voor de aanvang voor 
de tewerkstelling, van tenminste 16 van de 24 
voorafgaande maanden, verder dan 150 kilometer 
(hemelsbreed) van de Nederlandse grens hebben 
gewoond.

• Een werknemer bezit een specifieke deskundigheid 
die wordt aangetoond door het voldoen aan de 
salariseis. Het belastbaar loon dient op jaarbasis meer 
dan € 41.954 (2023) te bedragen. Dit is het salaris 
exclusief de onbelaste forfaitaire vergoeding aan 
extraterritoriale kosten van maximaal 30%. 

Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan het verzoek 
voor toepassing van de 30%-regeling worden 
ingediend door de werkgever en werknemer 
gezamenlijk, waarna een beschikking door de 
Belastingdienst zal worden afgegeven.

De looptijd van de 30%-regeling is in beginsel 5 jaar, 
maar kan worden verminderd met eerdere perioden 
van verblijf of tewerkstelling in Nederland.

Uit de wet vloeit voort dat de 30%-vergoeding 
afzonderlijk van het regulier belaste loon 
overeengekomen moet worden. Doorgaans wordt 
hiertoe een addendum bij de arbeidsovereenkomst 
ondertekend.

Naast de 30%-vergoeding mag ook het bedrag van 
de schoolgelden voor het volgen van internationaal 
onderwijs onbelast vergoed worden door de 
werkgever.

Zonder 30%-regeling Met 30%-regeling

Brutoloon € 80.000 € 80.000

30%-vergoeding € 0 € 24.000

Belastbaar salaris € 80.000 € 56.000

Af: belastingen € -30.160 € -17.640

Bij: 30%-vergoeding € 0 € 24.000

Netto salaris € 49.840 € 62.360

Een voorbeeld ter illustratie: 
Het brutosalaris van de werknemer is € 80.000 op jaarbasis. De werknemer kwalificeert als ingekomen 
werknemer en past de 30%-regeling toe.

Het financiële voordeel van het toepassen van de 30% regeling bedraagt in dit voorbeeld € 12.520 (€ 62.360 
minus €49.840) op jaarbasis. Gezien het feit dat er eventueel ook aanvullende kosten, zoals bijvoorbeeld de 
schoolgelden, belastingvrij vergoed mogen worden, kan het daadwerkelijke voordeel voor de werknemer 
per jaar dus nog hoger zijn dan in bovenstaand rekenvoorbeeld. 
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De 30%-regeling voor  
uitgezonden werknemers

De regeling voor uitgezonden werknemers geldt (onder andere) voor werknemers die vanuit 
Nederland worden uitgezonden naar landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en een aantal Oost-
Europese landen.

Een werknemer kan als uitgezonden werknemer 
worden aangemerkt indien hij in een 12-maandsperiode 
ten minste 45 dagen ten behoeve van zijn 
werkzaamheden verblijft in één of meer plaatsen 
waarnaar hij is uitgezonden. 

Voor de bepaling van dit criterium worden 
verblijfsperiodes van minder dan 15 dagen niet 
meegeteld. Indien eenmaal aan de voorwaarde is 
voldaan, mogen ook de periodes van ten minste tien 
dagen als uitgezonden worden aangemerkt.

Voor de 12-maandsperiode staat het vrij wanneer deze 
aanvangt, de werkgever en werknemer kunnen dus 
op elk gekozen moment beginnen met meten van de 
periodes in het buitenland. 

Reisdagen worden ook als verblijfsdagen 
aangemerkt, voor zover zij niet in Nederland zijn. Ook 
weekenddagen mogen worden meegeteld voor de 
uitgezonden periode. 

Tevens moet de uitgezonden werknemer blijven 
kwalificeren als fiscaal inwoner van Nederland, anders 
geldt de 30%-regeling niet. Van deze 30%-regeling kan 
gebruik worden gemaakt zonder beschikking van de 
Belastingdienst als is voldaan aan de voorwaarden.

Voorbeeld ter illustratie:
Een werknemer wordt op 1 februari 
2021 uitgezonden naar China voor 50 
dagen. Na afloop komt de werknemer 
terug naar Nederland. In oktober gaat 
de werknemer opnieuw naar het 
buitenland voor zijn werk, dit keer 
naar Chili voor 11 dagen. Gezien het feit 
dat de werknemer aan de 45-dagen 
voorwaarde voldoet, mag ook de 11 
daagse uitzending worden meegeteld. 
De 30%-regeling voor deze werknemer 
mag worden toegepast op het loon 
dat hij tijdens de 61 dagen (in het 
buitenland) verdiende.
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Wilt u meer weten over deze regeling voor 
ingekomen of uit-gezonden werknemers, 
dan kunt u contact opnemen met 
belastingadviseur Susanne Schorel.  

E: sschorel@schipperaccountants.nl 
T: 06 - 57 28 87 99

linkedin.com/schipperaccountants

twitter.com/schipperaccount

instagram.com/schipperaccountants

facebook.com/schipperaccountants

www.schipperaccountants.nl

Over Schipper

Schipper Accountants is een full-service accountants- en advieskantoor met dienstverlening 
op het gebied van accountancy, belastingadvies, accountantscontrole, pensioenadvies, 
corporate finance en personeelsdiensten.

Als sparringpartner, adviseur en vertrouwenspersoon helpen we ondernemers te ondernemen 
met vertrouwen. We ontzorgen, ondersteunen en bieden inzicht in uw cijfers. Met ruim 80 jaar 
werkervaring, circa 350 medewerkers en meerdere vestigingen in Zuidwest-Nederland zijn 
we in de brede regio actief en weten we wat er in uw onderneming speelt, zodat we kunnen 
fungeren als volwaardig gesprekspartner. Schipper behoort tot de top 25 accountants- en 
advieskantoren in Nederland.
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