Bijlage 1:

Vergoedingen gesorteerd op fiscale categorie

A

Intermediaire kosten
1 Parkeer-, veer- en tolgelden bij de auto van de zaak
2 Autokosten die in een vaste vergoeding zijn opgenomen bij de auto van de zaak
3 Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van externe relaties en klanten

B

Gerichte vrijstellingen
1 Reiskostenvergoedingen c.q. -declaraties voor woon-werkreizen met eigen vervoer t/m
€ 0,19 per kilometer
2 Reiskostenvergoedingen c.q. -declaraties voor overige zakelijke reizen met eigen vervoer
t/m € 0,19 per kilometer

3 Losse kaartjes voor zakelijke reizen met het openbaar vervoer
4 Reiskostenvergoedingen c.q. declaraties voor zakelijke reizen per taxi, luchtvaartuig of
schip
5 Verblijfskostenvergoeding voor tijdelijke werkzaamheden elders
6 Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke
7 Vakliteratuur
8 Inschrijving beroepsregister
9 Studiekosten van werknemers
10 Openbaarvervoerkaart, niet mede ten behoeve van privé gebruik
11 Voordeelurenkaart, niet mede ten behoeve van privé gebruik
12 Abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer, niet mede ten behoeve van privé
gebruik
13 Fiets, elektrische fiets (en dergelijke) van de zaak t/m € 0,19 per kilometer
14 Bijscholing, cursussen, congressen, training en dergelijke
15 Extraterritoriale kosten (30%-regeling)
18 Contributie beroepsverenigingen (wettelijk erkend en opgericht ter waarborging van de
kwaliteit van de werkzaamheden) (aanvulling belastingplan 2011)
19 Rentevoordeel van personeelsleningen, aangegaan ter verwerving van de eigen woning
of fiets van de zaak
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nihilwaarderingen
Abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer, mede ten behoeve van zakelijk
gebruik
Openbaarvervoerkaart, mede ten behoeve van zakelijk gebruik
Voordeelurenkaart, mede ten behoeve van zakelijk gebruik
Mobiele telefoons (inclusief blackberry's en dergelijke) die voor meer dan 10% zakelijk
worden gebruikt
Portable computers, zoals notebooks en laptops die voor meer dan 90% zakelijk worden
gebruikt
Arbovoorzieningen in de eigen woning
Inrichting van de werkplek, niet zijnde de werkplek in de eigen woning
Werkkleding die op het werk achterblijft
Werkkleding voorzien van logo's met opp. 70 cm2

10 Werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te
dragen, zoals uniformen
11 Consumpties tijdens werktijd die geen deel uitmaken van de maaltijd (koffie en
dergelijke)
12 Bedrijfsfitness op de werkplek (inclusief aantal werknemers)
D

Algemeen forfait
1 Reiskostenvergoedingen c.q. -declaraties voor reizen met eigen vervoer voor zover meer
dan € 0,19 per kilometer
2 Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen die voor meer dan 10% zakelijk
worden gebruikt
3 Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen die niet voor meer dan 10% zakelijk
worden gebruikt
4 Mobiele telefoons (inclusief blackberry's en dergelijke) die niet voor meer dan 10%
zakelijk worden gebruikt

5 Portable computers, zoals notebooks en laptops die niet voor meer dan 90% zakelijk
worden gebruikt
6 Apparatuur, gereedschappen en instrumenten voor gebruik thuis
7 Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen
8 Contributie vanuit werkgever aan personeelsverenigingen
9 Maaltijden in kantines (op basis van forfaitaire waarde € 2,90)
10 Werkruimte bij de werknemer thuis
11 Huisvesting buiten de woonplaats door permanente werkzaamheden elders (op basis
van forfaitaire waarde €5/dag)
12
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Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van interne relaties (collega's)
Personeelsfeesten, -reizen en dergelijke
Geschenken bij feesten (bv kerstgeschenk, jubileum)
Overige geschenken
Producten (of diensten) van het eigen bedrijf (personeelskorting)
Persoonlijke verzorging
Niet op de werknemer verhaalde verkeersboetes
Schade wegens diefstal tijdens de vervulling van de dienstbetrekking
Schade door overstromingen, aardbevingen en dergelijke, die niet plegen te worden
verzekerd
21 Bedrijfsfitness, niet op de werkplek
22 Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of
continudiensten
23 Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen, anders dan voor aankoop eigen
woning of fiets van de zaak
24 Parkeer-, veer- en tolgelden, niet bij de auto van de zaak
25 Achtergestelde vliegvervoerbewijzen door luchtvaartmaatschappijen en aanverwante
bedrijven
26 Overige vergoedingen en/of verstrekkingen

