
Inventarisatielijst WKR

Naam werkgever/ inhoudingsplichtige

Nota bene:

werkplek = iedere plaats die i.v.m. het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor inhoudingsplichtige Arbowet van toepassing is. Let op: m.u.v. werkruimte in woning werknemer.

vaste kostenvergoedingen: kijk wat onder bovengenoemde categorieën "gericht vrijgesteld" / "intermediaire kosten" past en voeg het daaronder ipv in vaste kostenvergoeding

wellevendheid (bloemetjes, rouwkrans etc): tot bedrag van € 25 incl btw vrijgesteld

gebruikelijkheidstoets: niet meer dan 30% afwijken van wat in sector gebruikelijk is

intermediaire kosten: zaken die tot vermogen werkgever gaan behoren (+ aan werknemer ter beschikking gesteld worden) / kosten die samenhangen met functioneren werknemer

Forfaitaire ruimte opmerkingen

Loonsom 0,00

forfait 1,2% 0,00

Nihil Gerichte Intermediaire Vrije

waardering vrijstelling kosten ruimte

Intermediaire kosten

parkeren auto van de zaak x

wassen auto van de zaak x

tol- en veergelden auto van de zaak x

externe representatie: relatiegeschenken x

externe representatie: eten met relaties x

Gerichte vrijstellingen 

gereedschappen, computers,  mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur

mits voldaan is aan het noodzakelijkheidscriterium x

personeelskorting branche-eigen producten x

gerichte vrijstelling voor werkplekgerelateerde voorzieningen x

zakelijke maaltijden/consumpties onderweg tijdens werktijd x

zakelijke maaltijden/consumpties bij overwerk/koopavonden x

losse kaartjes OV voor zakelijke reizen x

vervoerskosten in kader dienstbetrekking (waaronder woon-werkverkeer) x

werkelijke kosten zakelijke reizen taxi / vliegtuig x

abonnementen OV (zakelijk) x

reiskosten t/m 19 ct per kilometer x

cursussen,seminars,studie(reizen), opleidingen x

extraterritoriale kosten (30% regelingen) x

zakelijke verhuiskosten x

outplacement x

verblijfkosten door tijdelijke werkzaamheden elders x

vakliteratuur (op werk en thuis) x

inschrijving beroepsregister x

Nihilwaarderingen 

arbo-voorzieningen op werkplek kantoor/thuis x

inrichting op werkplek kantoor (niet thuis) x

consumpties op werkplek (geen maaltijden) x

verstrekken OV abonnement / voordeelurenkaart x

werkkleding uitsluitend geschikt om tijdens werk te dragen x

werkkleding met logo > 70 cm2 x

werkkleding die op werk achterblijft x

werkschoenen x

fitness op werkplek x

vakliteratuur (op werk en thuis) x

zakelijke maaltijden x

Lagere waardering

maaltijden op werk: forfait (2018: € 3,35; 2017: € 3,30; 2016: € 3,25; 2015: € 3,20) x

Voorbeelden van items die belast zijn en onder het forfait kunnen worden gebracht d.m.v. aanwijzing

gereedschappen, computers,  mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur waarbij

niet voldaan is aan het noodzakelijkheidscriterium x

bedrijfsfitness buiten de werkplek x

inrichting werkplek thuis met niet-arbo voorzieningen x

contributie vakbond x

fiets van de zaak x

huisvesting gedurende 2 jaar buiten de woonplaats x

internet en vaste telefoon thuis, waarbij niet voldaan is aan het noodzakelijkheidscriterium x

personeelsfestiviteiten, personeelsreizen en dergelijke x

representatiekosten en relatiegeschenken (aan medewerkers) t.b.v. interne relaties x

verstrekkingen met in hoofdzaak ideële waarde bij feestdagen en jubilea (bijvoorbeeld het gouden horloge) x

kerstpakketten x

niet-verhaalde verkeersboetes x

parkeer-, veer- en tolgelden bij medewerkers die geen auto van de zaak hebben x

contributie personeelsvereniging (werkgeversdeel) x

reiskostenvergoedingen boven de € 0,19 per kilometer x

rentevoordeel personeelslening (niet zijnde hypothecaire lening) x

werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om thuis te dragen x

schade wegens diefstal tijdens de vervulling van de dienstbetrekking x

Overige x

TOTAAL 0 0 0 0

0,00 plafond               

0,00 ruimte              

0,00 belast met 80% eindheffing

0,00 Af te dragen eindheffing


