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Bijlage Vergoedingen en verstrekkingen 
 

Overzicht vergoedingen en verstrekkingen 20111

 

Posten binnen het forfait 

Posten thans aangewezen als eindheffingsbestanddeel 

Aan- of verkoopkosten van woningen bij verhuizingen, 
niet zijnde bedrijfsverplaatsing 

Algemeen forfait 

Achtergestelde vliegvervoerbewijzen door 
luchtvaartmaatschappijen en aanverwante bedrijven 

Algemeen forfait 

Kerstpakketten en andere kleine geschenken Algemeen forfait 

Maaltijden in kantines Algemeen forfait met een vaste 
besparingswaarde van € 4 of € 2,10 

(2009) per maaltijd 

Niet-verhaalde verkeersboetes Algemeen forfait 

Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de 
zaak) 

Algemeen forfait  

Schade wegens diefstal tijdens de vervulling de 
dienstbetrekking 

Algemeen forfait 

Schade door overstromingen, aardbevingen en 
dergelijke, die niet pleegt te worden verzekerd 

Algemeen forfait 

 

Overige posten die onder het algemeen forfait vallen 

Apparatuur, gereedschappen en instrumenten voor 
gebruik thuis 

Algemeen forfait 

Bedrijfsfitness elders Algemeen forfait (factuurbedrag) 

Bedrijfsfitness op de werkplek Algemeen forfait met een lage forfaitaire 
waardering per werknemer die ervan 

gebruik kan maken 

Contributie van personeelverenigingen Algemeen forfait 

Contributie voor vakvereniging Algemeen forfait 

Fiets, elektrische fiets, scooter e.d. 
(terbeschikkingstelling) 

Algemeen forfait  

Huisvesting buiten de woonplaats door permanente 
werkzaamheden elders 

Algemeen forfait 

Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen Algemeen forfait 

                                               
1 Niet-limitatieve opsomming waarbij voor posten in het algemeen forfait de waarde voor verstrekkingen de 
hoofdregel geldt (hetgeen in rekening is gebracht danwel de waarde in het economische verkeer) tenzij anders is 
vermeld. 
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Personeelsfeesten, personeelsreizen, en dergelijke Algemeen forfait 

Persoonlijke verzorging Algemeen forfait 

Producten van het eigen bedrijf Algemeen forfait 

Reiskostenvergoedingen, declaraties, voor reizen met 
eigen vervoer van meer dan € 0,19 per kilometer 

Algemeen forfait 

Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen 
(niet zijnde hypothecaire leningen) 

Algemeen forfait 

Representatiekosten en relatiegeschenken (aan 
medewerkers) ten behoeve van interne relaties  

Algemeen forfait 

Vakliteratuur thuis Algemeen forfait 

Voeding, verlichting of verwarming in verband met 
onregelmatige diensten of continudiensten 

Algemeen forfait 

Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om 
ook thuis te dragen 

Algemeen forfait 

Werkruimte bij de werknemer thuis Algemeen forfait 

 

Posten in het forfait welke vanwege nihilwaardering niet ten koste gaan van de forfaitaire 
ruimte 

Arbo-voorzieningen Nihilwaardering 

Vakliteratuur op de werkplek Nihilwaardering 

Consumpties tijdens werktijd, die geen deel uitmaken 
van de maaltijd 

Nihilwaardering 

Inrichting van de werkplek, niet zijnde de werkplek in 
de eigen woning 

Nihilwaardering 

Mobiele telefoons (zakelijk gebruik > 10%) Nihilwaardering 

Openbaarvervoerkaart (mede zakelijk gebruik) Nihilwaardering 

Portable computers, zoals notebooks en laptops 
(zakelijk gebruik 90% of meer) 

Nihilwaardering 

Uniformen, werkkleding die uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen 
en werkkleding die op het werk achterblijft 

Nihilwaardering 

Voordeelurenkaart (mede zakelijk gebruik) Nihilwaardering 

 

Posten buiten het forfait 

Gerichte vrijstelling (bestaande wettelijke regelingen) 

Abonnementen voor reizen met openbaar vervoer Gerichte vrijstelling 

Bijscholing, cursussen, congressen, training e.d. Gerichte vrijstelling 

Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, 
dienstreizen e.d. 

Gerichte vrijstelling 
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Outplacement Gerichte vrijstelling 

Reiskostenvergoedingen, declaraties, voor reizen met 
eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer 

Gerichte vrijstelling 

Verhuiskosten Gerichte vrijstelling 

Studiekosten van medewerkers Gerichte vrijstelling 

Verblijfskostenvergoeding door tijdelijke 
werkzaamheden elders 

Gerichte vrijstelling 

Extraterritoriale kosten Gerichte vrijstelling  

Losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar 
vervoer 

Gerichte vrijstelling  

Fiets, elektrische fiets, scooter e.d. (per afgelegde 
zakelijke reiskilometer) 

Gerichte vrijstelling2

 

Overige posten 

Dienstwoning Individuele heffing bij werknemer 

Personenauto en bestelauto Bestaande wettelijke regeling 

Rentevoordeel hypothecaire leningen Vrijgesteld (want anders aftrekbaar in IB) 

Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve 
van externe relaties en klanten 

Intermediaire kosten 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                               
2 Tot en met € 0,19 per kilometer vrijgesteld, daarboven algemeen forfait. 


