
GOEDKEURING ONBELASTE REISKOSTENVERGOEDING 
WEDEROM VERLENGD
Sinds de coronacrisis werken veel werknemers vanuit huis. Veel van deze werknemers 
zullen een vaste (onbelaste) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ontvangen van 
hun werkgever. Normaal gesproken moet deze vaste onbelaste reiskostenvergoeding 
stopgezet worden wanneer er langer dan zes weken niet naar het werk wordt gereisd. 
Wanneer de vaste reiskostenvergoeding niet wordt stopgezet na zes weken, is de 
vergoeding niet meer onbelast en zal in beginsel loonheffing moeten worden ingehouden 
en afgedragen.

Voor 2020 gold echter een goedkeuring op basis waarvan de 
vaste onbelaste reiskostenvergoeding niet hoefde te worden 
aangepast en onbelast betaald mocht blijven worden ook al 
reisden de werknemers niet meer naar het werk. 
Deze goedkeuring was in eerste instantie verlengd tot  
1 februari 2021. Daarna volgde verlenging tot 1 april 2021, in 
afwachting van een nieuwe regeling voor thuiswerkende 
werknemers.

Wederom verlenging
Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een nieuwe 
regeling om thuiswerkkosten onbelast te kunnen vergoeden, 
ook na de coronacrisis. Het is tot op heden nog niet gelukt 
om met een structurele maatregel te komen die ook na de 
coronacrisis uitvoerbaar is. Daarom is de goedkeuring tot het 
doorbetalen van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding 
voor woon-werkverkeer wederom verlengd, nu tot in 
ieder geval 1 juli 2021. Dat betekent dat de vaste onbelaste 
reiskostenvergoeding nog steeds mag worden doorbetaald, 
ook al worden de kilometers en daarmee de kosten, niet meer 
(volledig) gemaakt.

Let wel, deze goedkeuring geldt nog steeds alleen voor 
werknemers die vóór 13 maart 2020 al recht hadden op de 
vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Werknemers die na 
12 maart 2020 in dienst zijn getreden en aan wie een vaste 
reiskostenvergoeding is toegekend, maar die vanuit huis 
hebben gewerkt, kunnen deze reiskostenvergoeding fiscaal 
ook onbelast ontvangen, maar deze vergoeding moet dan 
wel worden aangewezen en ten laste van de vrije ruimte van 
de werkkosten worden gebracht (voor hen geldt namelijk de 
versoepelde regelgeving in verband met corona niet). 

Zodra er meer bekend is over een eventuele nieuwe regeling 
zullen wij u uiteraard informeren. 
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De in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming 
van deze nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal 
blijven.  Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering. RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Maart 2021


