
Bereid	  u	  voor	  op	  de	  wetgeving	  inzake	  de	  zakelijke	  fiets	  

	  
Nog	  even	  en	  uw	  werknemers	  kunnen	  tegen	  een	  geringe	  vergoeding	  gebruikmaken	  van	  een	  zakelijke	  fiets.	  Hoe	  
interessant	  is	  dat	  eigenlijk	  of	  is	  een	  zelf	  aangeschafte	  fiets	  toch	  voordeliger?	  En	  wat	  zijn	  de	  verdere	  
mogelijkheden?	  
Nieuwe	  fietsregeling.	  Fietsen	  is	  gezond	  en	  goed	  voor	  het	  milieu.	  U	  en	  uw	  werknemers	  kunnen	  daarom	  
vanaf	  2020	  gebruikmaken	  van	  een	  fiscaal	  voordelige	  fietsregeling.	  Maar	  hoe	  voordelig	  is	  die	  en	  hoe	  kunt	  u	  
die	  fiscaal	  optimaal	  benutten?	  
	  
Ter	  beschikking	  gestelde	  fiets	  

• Forfaitaire	  bijtelling.	  Over	  een	  ter	  beschikking	  gestelde	  fiets	  betaalt	  een	  dga	  of	  werknemer	  
vanaf	  2020	  7%	  van	  de	  consumentenadviesprijs	  aan	  forfaitaire	  bijtelling.	  
Voorbeeld:	  bij	  een	  belastingtarief	  van	  40%	  kost	  de	  fiets	  dus	  2,8%	  van	  de	  
consumentenadviesprijs	  per	  jaar.	  Voor	  een	  fiets	  van	  €	  1.000	  is	  dat	  dus	  €	  28.	  

• Geen	  vergoeding.	  Als	  u	  een	  fiets	  ter	  beschikking	  stelt,	  kunt	  u	  voor	  zakelijk	  gefietste	  
kilometers	  geen	  vergoeding	  meer	  geven.	  Alle	  kosten	  van	  de	  fiets	  komen	  wel	  ten	  laste	  van	  uw	  
winst.	  

Privéfiets	  
Vergoeding	  €	  0,19/km.	  Met	  name	  als	  een	  fiets	  ook	  gebruikt	  wordt	  voor	  het	  woon-‐werkverkeer,	  kan	  in	  
plaats	  van	  een	  ter	  beschikking	  gestelde	  fiets	  een	  onbelaste	  vergoeding	  van	  €	  0,19/km	  ook	  een	  optie	  zijn.	  
De	  werknemer	  moet	  dan	  de	  fiets	  zelf	  aanschaffen.	  Ook	  alle	  overige	  kosten,	  zoals	  onderhoud,	  komen	  dan	  
voor	  zijn	  rekening.	  
	  
Privé	  overnemen?	  
Combinatie	  van	  beide	  mogelijkheden.	  Een	  combinatie	  van	  beide	  mogelijkheden	  kan	  fiscaal	  interessant	  zijn.	  
U	  koopt	  als	  werkgever	  de	  fiets	  en	  stelt	  deze	  ter	  beschikking.	  De	  werknemer	  betaalt	  dan	  de	  bijtelling	  van	  
7%.	  Na	  bijv.	  vier	  jaren	  kunt	  u	  de	  fiets	  verkopen	  aan	  de	  werknemer	  tegen	  de	  dan	  geldende,	  veel	  lagere	  
dagwaarde.	  Vanaf	  dat	  moment	  vervalt	  de	  bijtelling	  en	  kan	  de	  werknemer	  de	  zakelijk	  gefietste	  kilometers,	  
inclusief	  woon-‐werkverkeer,	  declareren	  tegen	  €	  0,19/km.	  
	  
Let	  op:	  KIA	  en	  desinvesteringsbijtelling.	  Voor	  een	  fiets	  die	  u	  ter	  beschikking	  stelt,	  heeft	  u	  in	  beginsel	  
recht	  op	  de	  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek	  (KIA).	  Deze	  kan	  maximaal	  28%	  bedragen.	  Bij	  verkoop	  van	  
de	  fiets	  aan	  de	  werknemer	  kunt	  u	  dan	  geconfronteerd	  worden	  met	  een	  desinvesteringsbijtelling.	  Dit	  speelt	  
echter	  alleen	  als	  u	  in	  het	  jaar	  voor	  meer	  dan	  €	  2.300	  desinvesteert	  en	  als	  dit	  gebeurt,	  binnen	  vijf	  jaar	  na	  
het	  begin	  van	  het	  kalenderjaar	  waarin	  u	  heeft	  geïnvesteerd.	  
	  
https://www.strolerebike.shop/	  


