Eten en drinken
Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden)
Verteer werknemers (buiten werkplek, niet-ambulante werknemer)
Aantal maaltijden op de werkplek per jaar
Eigen bijdrage door werknemers voor maaltijden op de werkplek per jaar
Consumpties en maaltijden dienstreis
Maaltijden bij overwerk/werk op koopavonden
Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante werknemer)
Vaste vergoedingen consumpties (ambulante werknemer)
Maaltijden met zakelijke relaties (kosten zakelijke relatie)
Maaltijden met zakelijke relaties (eigen kosten/kosten personeel)
Telefoon en computer en werkplek
Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (mits noodzakelijk)
Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk)
Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk)
Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk of gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk)
Vergoeding/verstrekking van tablet (mits gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk of gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk)
Vergoeding/verstrekking van laptop (mits gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk of gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk)
Vergoeding/verstrekking van desktop (mits gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk of gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk)
Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk )
Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk of gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Inrichting werkplek (niet thuis)
Inrichting werkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen)
Inrichting werkplek arbovoorzieningen (thuis)
Ter beschikking stellen desktop computer op de werkplek
Reis- en verblijfkosten
Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer
Parkeren bij werk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
Parkeren bij werk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
Parkeren werkplek (auto van de zaak en niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van werkgever)
Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)
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Vrijgesteld loon
(onbelast)

Verplicht
individueel loon
(mag niet in vrije
ruimte)

Geen loon

Intermediaire
kosten (bijv.
voorgeschoten
door werknemer)

Noodzakelijkhei
dscriterium
(onbelast)

Gerichte
vrijstelling
(onbelast)

Vrije ruimte
(1,2% fiscaal
loon)

Nihilwaardering
(waarde is nul)

Werkkostenoverzicht per categorie (2015)

Kleding, beschermingsmiddelen en gereedschappen
Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever
Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer
Verstrekking van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken door werkgever
Vergoeding van kosten van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken
Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek
Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de werkplek
Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm²
Verstrekking/vergoeding van overige kleding
Vergoeding/verstrekking gereedschappen (mits noodzakelijk)
Vergoeding/verstrekking gereedschappen (mits gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Vergoeding/verstrekking gereedschappen (indien niet noodzakelijk of gebruik op werkplek en min. 90% zakelijk)
Extraterritoriale kosten (werknemer uit het buitenland of werkzaam in het buitenland)
Dubbele huisvestingskosten
Extra kosten levensonderhoud
Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbewijzen)
Kosten medische keuringen, vaccinaties
Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
Cursuskosten taal werkland (werknemer + gezin)
Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
Opslagkosten boedel
Kosten kennismakingsreis werkland
30%-regeling
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Opleiding en beroep
Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
Vakliteratuur
Inschrijving wettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
Overige personeelsvoorzieningen
Arbovoorzieningen
Personeelsfeesten (op de werkplek)
Personeelsfeesten (buiten de werkplek) en personeelsreizen
Fruitmand, rouwkrans, bloemetje (max. 25 euro)
Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25
Kerstpakket aan personeel en postactieven

Gerichte
vrijstelling
(onbelast)

Nihilwaardering
(waarde is nul)

Vrije ruimte
(1,2% fiscaal
loon)
Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
(Hotel)overnachtingen in verband met werk
Privégebruik auto

Vrijgesteld loon
(onbelast)

Verplicht
individueel loon
(mag niet in vrije
ruimte)

Geen loon

Intermediaire
kosten (bijv.
voorgeschoten
door werknemer)

Noodzakelijkhei
dscriterium
(onbelast)

Gerichte
vrijstelling
(onbelast)

Nihilwaardering
(waarde is nul)

Vrije ruimte
(1,2% fiscaal
loon)
Geschenken met in hoofzaak ideële waarde bij feestdagen en jubilea
Andere geschenken in natura
Andere geschenken in de vorm van een geldsom
Fiets
Bedrijfsfitness op de werkplek
Bedrijfsfitness buiten de werkplek
Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als werknemers een aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)*
Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)*
Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging
Vergoeding vakbondscontributie
Persoonlijke verzorging
Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers
Dubbele huisvestingskosten
Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel
Aantal werknemers met een verhuiskostenvergoeding
Outplacement
Verstrekte producten uit eigen bedrijf (waarderen tegen consumentenprijs)
Korting op producten uit eigen bedrijf (in bedrag en waarderen tegen consumentenprijs)
Totale consumentenprijs van producten waar korting op verleend wordt
Aantal personeelsleden die producten uit eigen bedrijf of korting op producten betrekken
Geldboetes buitenlandse autoriteiten
Geldboetes binnenlandse autoriteiten
Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer (voorzover =< 1 x maandloon)
Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken
Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden werknemer, zijn partner of kinderen (voorzover = < 3 x maandloon)
Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds
Meewerkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000)
Rentevoordeel personeelslening (niet eigen woning of (elektrische) fi ets/elektrische scooter)
Rentevoordeel personeelslening eigen woning en (elektrische) fi ets of elektrische scooter
Aantal dagen huisvesting en inwoning (incl energie, water, bewassing) niet ter vervulling dienstbetrekking
Huisvesting en inwoning (incl energie,water, bewassing) ter vervulling dienstbetrekking
Genot dienstwoning
Aantal uren kinderopvang door inhoudingsplichtige op werkplek waarvoor recht op kinderopvangtoeslag (dagopvang)
Aantal uren kinderopvang door inhoudingsplichtige op werkplek waarvoor recht op kinderopvangtoeslag (bso)
Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (dagopvang)
Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (bso)
Kinderopvang buiten de werkplek (factuurwaarde incl. btw of WEV)
Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang buiten de werkplek
Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van wapens en munitie
Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
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