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Hoe het ooit begon…
Na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland 
heropgebouwd worden. Daarvoor hadden we slimme 
koppen nodig die onder andere vanuit het buitenland 
werden ingevlogen. Ter compensatie van de extra 
kosten als gevolg van het ‘tijdelijk’ verblijf in Nederland 
werd een forfait toegekend aan deze werknemers. De 
regeling was een geheime regeling. Toen meerdere 
bedrijven lucht kregen van de regeling is deze 
verankerd in de Wet LB als extraterritoriale vergoeding
in het kader van tijdelijk verblijf. 

Hoe werkt het?
Bij de toepassing van de 30%-regeling krijgt de 
werknemer een onbelaste kostenvergoeding van 
maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding. 

In de meeste gevallen houdt dat in dat het brutoloon 
wordt verlaagd met 30% en dat vervolgens een 
belastingvrij vergoeding wordt gegeven van hetzelfde 
bedrag (zie onderstaand cijfervoorbeeld).

Een andere mogelijkheid is dat de vergoeding 
bovenop het brutoloon wordt uitgekeerd.

Werknemer zonder 30%-regeling Werknemer met 30%-regeling 
Brutoloon € 75.000 € 75.000
30%-vergoeding €0,- € 22.500
Belastbaar loon € 75.000 € 52.500
Ingehouden 
loonbelasting/PVV € 26.786 € 16.677
Netto loon € 48.214 € 58.323

Voorwaarden:
• Werknemers > 30 jaar hebben een salaris van ten 

minste € 38.961 (bruto equivalent € 55.658,57)

• Werknemers < 30 jaar hebben een salaris van ten 
minste € 29.616 (bruto equivalent € 42.308,57)

• Wetenschappers en artsen hebben een specifieke 
deskundigheid.

In onderlinge samenhang wordt daarnaast nog beoordeeld:

• Het niveau van de genoten opleiding;

• De voor de functie relevante werkervaring;

• Het beloningsniveau in Nederland in verhouding tot het
beloningsniveau in het land van herkomst.

In cijfers:

Voor wie geldt de regeling?

• Werknemers die tijdelijk buiten het land van 
herkomst verblijven (inkomende werknemers & 
uitgezonden werknemers); en

• Werknemers met een specifieke kennis of kunde die 
schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt; en

• Werknemers die voorafgaand aan de tewerkstelling 
in Nederland langer dan 16 maanden op meer dan 
150 kilometer van de Nederlandse grens woonden.
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Partiële buitenlandse belastingplicht
Is de 30%-regeling van toepassing, dan kan de werknemer ervoor kiezen om alleen het inkomen in box 1 in aanmerking te 
nemen. Buitenlandse beleggingen of spaartegoeden hoeven namelijk de eerste vijf jaar niet aangegeven te worden in de 
Nederlandse belastingaangifte. 
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