Fietsregeling Onderwijsgroep Galilei
De overheid wil bedrijfsfietsen zoveel mogelijk stimuleren.
Bedrijfsfietsen: 1.
2.

Fiets aangeschaft met tussenkomst van de werkgever
Het fietsen naar het werk

Met deze regeling is het voor werknemers mogelijk om eens per 3 jaar (36 maanden) een bedrijfsfiets
aan te schaffen.
De belastingdienst heeft 3 manieren in het leven geroepen om het voor de werkgever en werknemer
aantrekkelijk te maken om deel te nemen aan het fietsplan.
1.
Verstrekking, waarbij de werknemer eigenaar van de fiets wordt
2.
Ter beschikking stellen, waarbij de werkgever eigenaar van de fiets blijft
3.
Vergoeding, de werkgever vergoedt de fiets volledig.
Door uw werkgever is gekozen om aan de 1e manier uitvoering te geven, u kunt dan gebruik maken
van een belastingvoordeel.
De belastingdienst heeft echter wel voorwaarden gesteld waaraan voldaan dient te worden.
De werkgever moet aannemelijk maken dat de werknemer de fiets voor meer dan de helft van het
aantal werkdagen voor woon- werkverkeer gebruikt. Als de reisafstand minder dan 15 km bedraagt,
gaat de belastingdienst er zonder meer vanuit dat de fiets voor woon- werkverkeer wordt gebruikt. Ook
fietsritten van en naar een treinstation of carpoolplaats ziet men als woon- werkverkeer.
Binnen de huidige regeling mogen er fietsen aangeschaft worden zonder dat er een maximum aan het
aanschafbedrag is gesteld. Over € 749,- per 3 jaar kunt u echter belastingvoordeel behalen. Als het
aanschafbedrag hoger is dan de € 749,- kunt over het bedrag dat hierboven valt geen
belastingvoordeel halen.
Naast de € 749,- voor de fiets, mag er ook € 82,- per jaar onder de regeling gebracht worden wanneer
dit bedrag (aantoonbaar) uitgegeven wordt aan onderhoud, reparaties, accessoires en regenkleding.
Dit geldt ook voor een fietsenverzekering. Deze zaken worden door de belastingdienst omschreven
als “Zaken die bij uitstek bij woon- werkverkeer op de fiets van pas komen”. Het betreft zaken als een
extra slot, regenkleding, steun voor een akte tas e.d.. Zaken die normaal ook zonder fiets worden
gebruikt ( zoals warme kleding) kunnen niet belasting en premievrij worden vergoed of verstrekt.
Tweede hands fietsen vallen niet onder deze regeling, het inruilen van uw oude fiets is ook niet aan de
orde.
Voorwaarden:
U heeft in de afgelopen drie jaar geen fiets aangeschaft in het kader van de regeling Fietsplan, of het
is langer dan 36 maanden geleden.
Fiscaal voordeel
De basis voor de regeling vormt het aanbieden van een fiets via de werkgever met een
belastingvoordeel. Dit belastingvoordeel wordt verkregen doordat er over een bepaald bedrag (fiets
max. €749,- per 3 jaar en verzekering & accessoires € 82,- p.j.) geen loonheffing betaald dient te
worden. Vandaar de term “bedrijfsfiets”.
Het verrekenen van uw belastingvoordeel kunt u met verschillende onderdelen van uw inkomen laten
doen. Het meest gunstige is hiervoor de “extra” betalingen, die u naast uw salaris ontvangt te
gebruiken
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In Self Service van Raet/Youforce kunt u uw aanvraag indienen. (https://www.raet.nl/inloggen)
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