
Template: 

Text only 

MAZARS. VAN KENNIS NAAR KANSEN 

23-6-2014 
1 

Slim Reizen Stedendriehoek – werkkostenregeling en mobiliteit 

http://www.youtube.com/watch?v=SNEOCwWV4PU
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INTRODUCTIE 

 Leider kantoor Apeldoorn 

 Voorzitter sectorgroep Bouw & Vastgoed 

 Founder Mazars University 

 Kenmerken innovatief, out-of-the box, 

resultaatgericht  

 

Telefoon 088 – 2772200 

Mobiel 06 -  22089730 

E-mail Leander.kuster@mazars.nl 

 

Kantooradres 

Deventerstraat 184, Apeldoorn 
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Drs. Leander Kuster (1973) | Partner Tax 
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Trends en ontwikkelingen mobiliteit 
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 Vermindering vergoeding autokosten van 27 cent naar 19 cent 

 

 Autobrief Weekers (2011) 

 

 Belastingplan 2014 

- accijns 

- vrijstellingen MIA/KIA 

- MRB 
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Fiscaal beleid overheid Mobiliteit 



Template: 

Text only 

MOBILITEIT EN WERKKOSTENREGELING 

 Kostenbeheersing 

 Productiviteitsverbetering 

 Relatie met maatschappelijk (en duurzaam) verantwoord ondernemen  

 Vitaliteit werknemers 
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Mobiliteit en beleid 
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 Inkomstenbelasting 

 

 Loonbelasting 

 

 Vennootschapsbelasting 

 Omzetbelasting (BUA) 

 Wet op de accijns 

 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 
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Fiscale relevante wetten in relatie tot mobiliteit 
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 Van toepassing sinds 2011, tenzij opteren “oud regime” 

 

 Doelstelling terugdringen administratieve lasten en uitvoeringskosten 

 

 Vanaf 1 januari 2015 geen mogelijkheid meer tot keuze ? 
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Werkkostenregeling en proces 
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 Alles loon inclusief 

- vergoeding 

- verstrekking 

in kader van dienstbetrekking, tenzij 

 

 Intermediaire kosten 

 

 Gerichte vrijstelling 

 

 Nihil waardering en lagere waardering 

 

 Algemeen forfait, vrije ruimte (1,5 procent loonsom) 

 

 Eindheffing 80 procent bij overschrijding vrije ruimte 
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Werkkostenregeling en systematiek 
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 gerichte vrijstellingen 

- reiskostenvergoeding (19 cent/km) 

- verhuiskosten 

- verblijfskosten  

 

 Nihil waardering en lagere waardering  

- inrichting werkplek 

- mobiele telefoons 

- openbaarvervoerkaart 

- pc,s (laptops, notebooks)  

- prive-gebruik auto (verklaring geen privé gebruik) 
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Werkkostenregeling en relevante delen 
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 Toepassing werkkostenregeling per inhoudingsplichtige (overschotten en tekorten) 

 Werkplekbegrip 

 Gebruikelijkheidscriterium (30 procent) 

 Internationale context (uitzending) 
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Werkkostenregeling knelpunten 
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 Inrichting geïntegreerd team 

 

- directie  

- HR 

- werknemersvertegenwoordiging 

- control 

- administratie 
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Aanpak 
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 Vaststelling beleid HR toekomst op basis van trends en organisatiedoelstellingen 

 Inventarisatie huidige beloningen 

 Knelpuntenanalyse (op basis van juridische en fiscale randvoorwaarden) 

 Oplossing knelpunten 

 Vaststelling nieuwe beloningen / arbeidsvoorwaarden 

 Arbeidsrechtelijke inbedding (overleg OR, werknemers, handboek werknemers paragraaf 

vergoedingen en verstrekkingen, nieuwe contracten etc.) 

 Administratieve inbedding (inrichting grootboeken, administratieve procedures 

vergoedingen en verstrekkingen, etc.) 

 Controle inbedding (inrichting controlemogelijkheden op bassi van administratieve 

procedures zodat controle operatie mogelijk is met fiscale, juridische, HR en strategische 

doelstellingen). Mogelijkheid door inrichting zogenaamd TCF (Tax control Framework) 
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Vragen 



Template: 

Text and Image 

CONTACT 

Leander Kuster 

Deventerstraat 184     Postbus 1180 

7321 CG  Apeldoorn, 7301 BK  Apeldoorn 

Mobiel  : 06 - 22089730 

Tel : 088 – 277 2200 

 

 

 

23-6-2014 
15 

Mazars Apeldoorn 

Mazars heeft meer in huis dan state-of-the-art kennis op het 

gebied van accountancy en fiscaliteit. We willen bijdragen 

aan het succes van onze klanten door, binnen de kaders van 

ons vak, onverwachte inzichten, verrassende mogelijkheden 

en nieuwe oplossingen te bieden. 

Mazars. Verander kennis in kansen.  

http://www.mazars.nl/

