
 

VASTE KOSTENVERGOEDINGEN 

1.  Voor welke werknemers? 

 Stel een vaste kostenvergoeding vast voor uw werknemers die geregeld kleine zakelijke 
kosten maken. 

2.  Voor welke kosten? 
 Voor kleine regelmatig terugkerende kosten, zoals: 
 kleine consumpties en lunches onderweg, indien uw werknemer regelmatig onderweg  

is; 
  zakelijke overnachtingen; 
 wassen van de auto (indien auto van de zaak); 
 parkeer-, veer- en tolgelden (indien auto van de zaak). 

3.  Administratief 
 Bepaal per categorie van werknemers de hoogte van de vergoeding, gebruik hiervoor de 

declaraties uit het verleden. Indien u gebruik maakt van de werkkostenregeling moet u ook 
een onderscheid maken tussen kosten die onbelast mogen worden vergoed omdat deze zijn 
vrijgesteld/een nihilwaardering hebben en kosten die onbelast mogen worden vergoed 
omdat de werknemer deze voor de werkgever voorschiet (intermediaire kosten). 

 Leg vast in een reglement: 
 de hoogte van de vergoeding per categorie van werknemers; 
 voor welke kosten de vergoeding bedoeld is en tot welke bedragen (een specificatie van 

de vergoeding); 
 dat werknemers de kosten die zijn opgenomen in de vaste onkostenvergoeding niet 

kunnen declareren. 
 Leg in (een aanvulling op) de arbeidsovereenkomst vast dat u eventuele naheffingen van 

de Belastingdienst op de werknemers verhaalt. 

4. Werkkostenregeling 
Met ingang van 2015 zal de werkkostenregeling verplicht worden voor alle werkgevers. 
Onder de werkkostenregeling is het enkel nog mogelijk om een onbelaste vaste 
onkostenvergoeding aan uw werknemers te verstrekken indien de hoogte hiervan is afgestemd 
met de Belastingdienst. Heeft u reeds voor de invoering van de werkkostenregeling de hoogte van 
de vergoedingen onderbouwd met een steekproef dan kan deze onderbouwing ook gelden voor de 
kostenvergoeding onder de werkkostenregeling. U moet hierbij wel opletten dat bepaalde kosten 
die voorheen onbelast vast konden worden vergoed, zoals de kosten van mobiele telefonie, onder 
de werkkostenregeling niet in een onbelaste vaste vergoeding kunnen worden opgenomen. 
Uiteraard is het ook mogelijk om niet onderbouwde kostenvergoedingen op te nemen in de 
forfaitair vrije ruimte en zodoende onbelast te laten ontvangen door de werknemer, mits de 
forfaitaire ruimte hiervoor de mogelijkheid biedt. Voor meer informatie over de 
werkkostenregeling, zie Werkkostenregeling. 

http://www.adfinadvies.nl/werkkostenregeling/

