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De kantoren zijn gesloten op:
Vrijdag 19 april. Goede Vrijdag
Maandag 22 april. Tweede Paasdag
Donderdag 30 mei. Hemelvaartsdag

Vrijdag 31 mei
Maandag 10 juni. Tweede Pinksterdag
Transport
Verblijfskosten eigen rijders

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de
regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan
verblijfskosten aftrekken. Welk bedrag dit is, ziet u in de tabel op de volgende pagina.
Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:
- De rit moet langer duren dan 24 uur.

- De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
- De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
- U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen
en rittenstaten.

De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.
U moet elk jaar opnieuw bekijken of u deze regeling wilt gebruiken. Als u gebruikmaakt van de
regeling, hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.
De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het
woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de
volgende 2 voorwaarden:

Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer
dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).
Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres
van de transportondernemer.
Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:
Jaar Bedrag
2014 € 34
2015 € 34,50
2016 €35
2017 € 35,50
2018 € 36,50
2019 € 37,50
Bezoek ook eens onze website: www.althofaccountants.nl

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief, of over andere zaken, nog vragen hebt, neemt u dan
gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken op ons algemeen telefoonnummer 0512-334150.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden.

