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: formulieren uitruilregeling 2018

Sliedrecht, 1 oktober 2018
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de formulieren ten behoeve van de uitruilregeling van uw werknemers die op of na 1
oktober 2018 bij u als werkgever een benoeming of aanstelling hebben.
Conform de regelgeving van de Belastingdienst mag € 0,19 per kilometer onbelast worden vergoed.
Wanneer de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per kilometer lager is dan € 0,19; kan (een
gedeelte van) de eindejaarsuitkering en eventueel (een gedeelte van) de eindejaarsuitkering OOP
worden ingezet om de gemaakte reiskosten fiscaal uit te ruilen. Ook werknemers die nu geen
reiskostenvergoeding ontvangen komen in aanmerking voor deze regeling.
Voorbeeld:
Als een werknemer wekelijks drie dagen over een afstand van 9,6 kilometer enkele reis naar zijn/haar
werk reist, dan mag in totaal 214 (aantal reisdagen van een fulltimer) x 3/5 x 9,6 x 2 x 0,19 = € 468,40
onbelast worden vergoed. Op dit bedrag moet de reeds verstrekte reiskostenvergoeding in mindering
worden gebracht, bijvoorbeeld € 200,-. Er mag zodoende € 268,40 fiscaal worden uitgeruild met de
eindejaarsuitkering. Wanneer er sprake is van 52% loonheffing, dan houdt dit in dat er voor de
werknemer een fiscaal voordeel is van 52% x € 268,40 = € 139,57.
De berekeningswijze van het totaal aantal dagen kan afwijken. Raadpleeg hiervoor het reglement dat
door uw bestuur is vastgesteld.
Wij verzoeken u vriendelijk om de formulieren zo spoedig mogelijk aan uw personeelsleden uit te
reiken. Wij ontvangen de ingevulde formulieren graag uiterlijk binnen één week na de op het formulier
vermelde datum retour. Wanneer wij de formulieren later ontvangen, kunnen wij niet garanderen dat
deze tijdig worden verwerkt. Controleer de ingevulde gegevens op juistheid; het aantal dagen waarop is
gereisd in de opgegeven periode betreft het TOTAAL aantal dagen waarop is gereisd, dus niet de
reisdagen per week.
Zijn er werknemers die op of na 1 oktober 2018 geen actief dienstverband hebben, maar die wel deel
willen nemen aan de uitruilregeling, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de contactpersoon van
de personeels- en salarisadministratie.

Hoogachtend,

J. Ouwenbroek, directeur PSA

