Fiscale faciliteit lidmaatschapskosten van de KNMvD
Op grond van de Wet op de loonbelasting mag de werkgever het inkomen van de werknemer
zodanig aanpassen dat de betaling van de contributie van de KNMvD via het brutoloon geschied.
Voordeel is dat de werknemer de contributie verrekent voor afdracht van belastingen en premies. Dit
levert de werknemer een aanzienlijk voordeel. Voor de werkgever zijn er geen meerkosten aan de
regeling verbonden.
Hoe gaat het in z’n werk?
De werknemer vraagt de werkgever het brutoloon te verlagen met een bedrag dat gelijk is aan de
contributie. Hierdoor betaalt de werknemer over dit bedrag geen loonbelasting en sociale premies.
Ondertussen betaalt de werknemer zelf de contributie aan de KNMvD en maakt een kopie van de
contributiefactuur. Werkgever en werknemer ondertekenen beide een aanvullende overeenkomst
die bepaalt dat werkgever de contributie aan werknemer zal vergoeden onder inhouding van de
contributie op het brutoloon. Als bewijs zal de werknemer de contributienota overleggen.
Verrekening van de contributie met het brutoloon kan bij elke salarisbetaling van het jaar, mits
werkgever en werknemer het er over eens zijn. Voorwaarde is dat de contributie binnen hetzelfde
kalenderjaar fiscaal dient te worden verrekend.
Nadelen van deze regeling
Nadeel van deze regeling is dat de werknemer het brutoloon verlaag+. Daarmee verlaag+ hij/zij ook
het loon dat bepalend is voor de hoogte van een eventueel te ontvangen uitkering. Om dezelfde
reden kan deelname gevolgen hebben voor de hoogte van de pensioenopbouw.
Aanvullende overeenkomst
Op basis van de fiscale regelgeving is het noodzakelijk dat bovenstaande afspraken door partijen
worden vastgelegd in een overeenkomst. De KNMvD stelt hiervoor een standaardovereenkomst
beschikbaar, zie pagina 2 van dit document.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het bureau van de KNMvD 030 634 89 00.

Aanvulling op de arbeidsovereenkomst: Fiscale faciliteit contributie van de KNMvD
Werkgever: ________________________________________________ (naam werkgever)

In deze vertegenwoordig door: _________________________________ (naam)
Hierna te noemen “werkgever”
en
Ondergetekende ____________________________________________ (naam werknemer)
Burgerservice (Sofi) nummer __________________________________

Hierna te noemen “werknemer”
Verklaren dat:
a. Werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met werkgever;
b. Werknemer lid is van beroepsvereniging KNMvD en hiervoor jaarlijks een contributie betaalt;
c. Werknemer gebruik wil maken van de fiscale mogelijkheid een deel van het brutoloon in te ruilen
voor een kostenvergoeding van de lidmaatschapskosten van de beroepsvereniging KNMvD door
werkgever;
d. Werknemer verklaart met overlegging van een kopie van de contributiefactuur dat de contributie
e. van de KNMvD voor het jaar 2020 € ______ bedraagt*;
f. Werknemer stemt in met een verlaging van zijn/haar brutoloon in ___________ (maand) van het
betreffende jaar ter grootte van het onder d aangegeven bedrag;
g. Werkgever verklaart zich bereid de onder d genoemde contributie in te houden op het brutoloon
van de werknemer en deze te vergoeden aan werknemer;
h. Werknemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat aan de onder e bedoelde verlaging
gevolgen (kunnen) zijn verbonden voor onder meer:
het recht op een sociale zekerheidsuitkering
het vakantiegeld
inkomensgerelateerde subsidies
de pensioenopbouw, etc.
In de betekenis dat het (lagere) brutoloon tot nieuwe berekeningsgrondslagen leidt.
Datum:

Plaats:

Handtekening werkgever

Handtekening werknemer

* Parttimers die gebruik maken van de parttime regeling moeten het gereduceerde
contributiebedrag opgeven.

