
U stelt een fiets ter beschikking. • Zakelijk gebruik van de fiets is onbelast.

• Vergoeding van zakelijke kilometers is belast.

• Privégebruik is belast ((privékilometers x 
kilometerprijs) - eigen bijdrage werknemer).

• Vergoeding of verstrekking van de fiets is loon van 
de werknemer of eindheffingsloon in de vrije ruimte.

• Vergoeding van zakelijke kilometers van maximaal    
€ 0,19 per kilometer is onbelast.

• Vergoeding van zakelijke kilometers van maximaal    
€ 0,19 per kilometer is onbelast.

U vergoedt of verstrekt een fiets.

U vergoedt de zakelijke kilometers die 
de werknemer met de fiets rijdt.
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Er zijn 3 manieren om op een fiscaal aantrekkelijke wijze werknemers een extra zetje te 
geven om op de fiets te springen door bij te dragen in de aanschaf hiervan:

Belastingvrije vergoeding van het aankoopbedrag van de fiets door de 
werkgever. Zolang er fiscale ruimte is binnen de WKR (werkkostenregeling), 
kan je dit als werkgever kosteloos doen. Het aanschafbedrag is niet 
gemaximeerd en er zijn geen voorwaarden over het gebruik van de fiets voor 
de werknemer. Dit kan dus ook ingezet worden bij de aanschaf van een e-bike. 

De fiets wordt onder de WKR als bestedingsdoel opgenomen in een 
zogenaamd “cafetariasysteem”. Binnen dit systeem is het mogelijk voor 
de werknemer om bronnen (zoals overwerktoeslag of bovenwettelijke 
verlofdagen) in te zetten voor de aanschaf van de bedrijfsfiets. Dit systeem 
valt onder de regelgeving van de WKR, waarmee de waarde van de uitruil 
ten koste gaat van de vrije ruimte binnen de WKR. Ook kan binnen dit model 
de werknemer brutoloon in nettoloon omzetten: het brutoloon wordt tijdelijk 
verlaagd waarmee de werknemer de aanschafkosten terugbetaalt. Hiermee 
krijgt de werknemer een belastingvoordeel en kost het de werkgever niets.

Lening verstrekken: de vergoeding voor het woon-werkverkeer van € 0,19 
per kilometer wordt ingezet om de aanschafkosten af te lossen. Net als in het 
voormalige fietsplan kan de werknemer dan kosteloos een fiets aanschaffen.

Wil je weten wat TURNN voor je organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op via: zakelijk@turnn.io

Fiscaalvriendelijk fietsen


