Berekening van de fiscale ruimte
Voor werknemers die in de loop van het jaar dienstreizen hebben gedeclareerd geldt dat de fiscale
ruimte eerst wordt benut om de salderingsregeling voor dienstreizen uit te voeren, zoals vermeld in
art 7.5 CAO PO. Het saldo dat nog resteert in de maand december komt vervolgens in aanmerking
voor uitruil met de eindejaarsuitkering. Een dergelijke regeling wordt een cafetariaregeling genoemd.
De maximale onbelaste vergoeding per kilometer bedraagt € 0,19. Wanneer bij een
dienstreisdeclaratie € 0,28 per kilometer wordt vergoed, zal de fiscale ruimte eerst worden gebruikt
om de vergoeding boven € 0,19 netto uit te kunnen betalen. Dit wordt de salderingsregeling
genoemd.
Ad1. Berekening van de fiscaal maximaal toegestane vergoeding voor woon-werkverkeer:
Voor de berekening van de fiscale ruimte wordt, volgens de zogenaamde praktische regeling,
onderstaande formule gehanteerd:
214 dagen * enkele reisafstand in km * 2 * € 0,19 * aantal werkdagen per week / 5.
De 214 dagen zijn gebaseerd op 260 reguliere werkdagen minus 46 dagen, in verband met
kortstondige afwezigheid (vakantie, ziekte, e.d.).
Voorbeeld:
In 2018 reist mevrouw Janssen 4 dagen per week. De enkele reisafstand is 8 kilometer. Zij krijgt
gedurende 10 maanden een vergoeding woon-werk. Zij heeft dit jaar een dienstreis gedeclareerd van
100 km.
De fiscale ruimte woon-werkverkeer is: 214 * 8 km * 2 * € 0,19 * 4 / 5 = € 520,45. Conform de cao
heeft zij een onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer ontvangen van € 43,80. De fiscale ruimte
die overblijft is € 520,45 - € 43,80 = € 476,65.
Omdat ze een dienstreis heeft gedeclareerd wordt eerst de salderingsregeling uitgevoerd. De fiscale
ruimte die hiervoor nodig is bedraagt: 100 km * € 0,09 = € 9,00. Zodoende resteert er nog een fiscale
ruimte van: € 476,65 -/- € 9,00 = € 467,65.
Dit saldo kan worden uitgeruild met de eindejaarsuitkering van 2018. De (bruto)eindejaarstuitkering
wordt met (maximaal) € 467,65 verminderd en hetzelfde bedrag zal als nettobedrag weer worden
uitbetaald.
Het fiscale voordeel wordt bepaald door het belastingpercentage dat van toepassing is. Als een
belastingtarief van 42% geldt, dan bedraagt het voordeel door de uitruil:
42% van € 469,75 = € 197,30.

