Beknopte toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2021
(aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Inleiding
Vaak is de netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, die u krijgt op basis van de cao, lager dan het bedrag dat u volgens
de Belastingdienst mag ontvangen. Ook als u nu geen vergoeding voor reiskosten ontvangt door de regels in de cao, bestaat er
vaak wel een fiscale ruimte om te vergoeden volgens de regels van de Belastingdienst.
Uw werkgever geeft u de mogelijkheid om (een deel van) uw bruto eindejaarsuitkering uit te ruilen voor een aanvullende netto
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Omdat u over de bruto eindejaarsuitkering loonheffing moet betalen maar over de
(aanvullende) reiskostenvergoeding niet, ontvangt u een hogere netto uitbetaling.
Wanneer u deelneemt aan deze regeling ontvangt u in de maand december (de maand waarin het uitruilen wordt
geeffectueerd) per saldo dus een hoger nettobedrag, dan wanneer u niet deelneemt aan deze regeling.

Voorwaarden voor deelname
Indien u aan deze regeling wenst deel te nemen, moet u vóór 31 december 2020 het aanvraagformulier hebben ingeleverd bij
uw werkgever, Indien u uw deelname voor 31 december 2020 bevestigt, loopt deze jaarlijks stilzwijgend door, tot het moment
dat deze wordt opgezegd. Deelname eindigt bij ontslag, of als u, of uw werkgever, de deelname stopt.
Komt u ná 1 april 2021 in dienst, of heeft u wisselende standplaatsen, dan kunt u geen gebruik maken van de standaard
berekening op basis van de “methodecomponent”1 die via uw werkgever verloopt. U dient dan zelf, naast het ‘standaard’
aanvraagformulier bij indiensttreding, het zogenaamde “declaratieformulier (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer 2021” aan het einde van het jaar in te vullen en vóór het einde van het jaar in te dienen. Op dit declaratieformulier,
doet u dus achteraf opgave van de in het kalenderjaar 2021 gereisde werkdagen/kilometers.

Vaststelling maximale (aanvullende) netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Volgens de regels van de Belastingdienst mag een werkgever een netto vergoeding voor reiskosten betalen van € 0,19 per
kilometer. U moet uitgaan van de meest gebruikelijke route, waarbij het aantal kilometers enkele reis is gemaximeerd op 75
kilometer.
Op basis van de cao ontvangt u een lagere reiskostenvergoeding dan € 0,19 per kilometer. Ook ontvangt u niet voor iedere
gereisde kilometer een vergoeding.
Het bedrag van de (aanvullende) reiskostenvergoeding is het verschil tussen hetgeen uw werkgever u heeft vergoed op basis
van de cao, en het bedrag dat u volgens de regels van de Belastingdienst mag ontvangen.
Stel dat de fiscale ruimte € 1.000,- is in 2021 en u betaalt normaliter 37,1 % loonheffing, dan is uw netto voordeel € 371,-.
Invloed op andere regelingen
Door deel te nemen aan deze regeling wordt uw belastbaar loon over 2021 verlaagd.
Dit kan eventueel invloed hebben op andere inkomens gerelateerde regelingen, zoals bijvoorbeeld:
hogere toeslagen van de belastingdienst zoals bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.
lagere sociale uitkeringen, bijvoorbeeld van het uwv, zoals een werkloosheidsuitkering.
Hoewel deze verhogingen, resp. verlagingen, slechts in incidentele gevallen aan de orde kunnen zijn, en dan vaak relatief
gering in omvang, is dit wel iets zijn om eventueel rekening mee te houden.
Een besluit om uw deelname aan de regeling te beëindigen, kunt u ieder jaar nemen.
Deze beknopte uitleg van de regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding komt niet in plaats van de officieel geldende regeling.
Dyade kan daarom ten aanzien van de volledigheid en juistheid geen aansprakelijk aanvaarden.
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Zie artikel 3 van de Landelijke Dyade regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

