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Kilometerdeclaratie uitleg
Bij kilometerdeclaratie geldt het volgende: Per kilometer is de vergoeding €0,19. Extra uitgaven zoals
tol- en parkeerkosten kunnen ook gedeclareerd worden. Alle overige servicekosten zijn op eigen
rekening en daar is de vereniging (SVAAA) niet aansprakelijk voor.
De SVAAA is verplicht de declaratie aan te geven bij de belastingdienst indien het bedrag van de
declaratie boven het wettelijke bedrag van de vrijwilligersvergoeding uitkomt. Dit is afhankelijk van
de activiteit het gereden aantal kilometers en de duur daarvan. Benieuwd of jouw declaratie wordt
aangegeven neem contact op met de penningmeester door te mailen naar:
penningmeester@svaaa.nl of bestuur@svaaa.nl
Bovenstaand is hoe het beschreven staat op het declaratieformulier. Hier volgt verdere uitwerking en
uitleg op de declaratie.
Het aantal kilometers die gedeclareerd worden bij de vereniging zullen bepaald worden naar
aanleiding van de route die Google Maps aangeeft. De duur van de rit zal ook bepaald worden door
Google Maps tenzij anders aangetoond kan worden d.m.v. flitsmeister of filemeldingen.nl
Omdat de SVAAA een vereniging is en dus een non-profit organisatie is, moeten zij zich houden aan
de wettelijk gestelde vrijwilligersvergoedingen die zij op uur-basis kunnen uitkeren. Komt de
vergoeding of declaratie boven de vrijwilligersvergoeding op uur-basis, dan zal dit aangegeven
moeten worden bij de belastingdienst.
Een voorbeeld hiervan maakt het duidelijk wanneer iets wel en wanneer iets niet gemeld hoeft te
worden bij de belastingdienst.
Vrijwilligersvergoeding 2019:
22 jaar of ouder. Vergoeding maximaal €5,- per uur
22 jaar of jonger. Vergoeding maximaal €2,75 per uur.
Voorbeeld 1.
Een commissielid (22 jaar) rijdt voor een activiteit een uur naar de desbetreffende bestemming om een
item op te halen dat nodig is tijdens een activiteit, en daarna rijdt het lid weer een uur terug. De
parkeerkosten op locatie waren €4,-, en het totaal aantal gereden kilometers is 168 km (84 km heen en
84 km terug). Totaal heeft het lid dus 2 uur gereden en daarbij 168 km afgelegd. Ook heeft het lid €4,parkeerkosten betaald.
Het lid declareert 168*€0,19 = €31,92 + €4,- = €35,92 in totaal. Omgerekend naar een uurtarief is dat
€35,92/2= €17,96 per uur.
€17,96 is hoger dan de wettelijke vrijwilligersvergoeding per uur, dus moet dit aan het einde van het
kalenderjaar worden aangegeven bij de belastingdienst.
Voorbeeld 2.
Een commissielid (22 jaar) rijdt voor een activiteit 40 min naar de desbetreffende bestemming om een
item op te halen dat nodig is tijdens een activiteit. De parkeerkosten op locatie waren er niet, en het
totaal aantal gereden kilometers is 25 km.
Het lid declareert 25*0,19 = 4,75. €4,75 in totaal.
€4,75 is lager dan de wettelijke vrijwilligersvergoeding per uur dus hoeft dit niet aan het einde van het
kalenderjaar te worden aangegeven.

