Fiets van de zaak

Fiets van de zaak
Met ingang van 1 januari 2020 worden de regels voor de fiets
van de zaak (deels) aangepast. Bijtelling voor het privégebruik
van een fiets van de zaak was al mogelijk, maar dit was
vanwege de ingewikkelde berekening geen interessante optie.
Vanaf 2020 wordt de regeling vereenvoudigd. Net als bij de
auto van de zaak gaat vanaf dan een vast bijtellingspercentage
van 7% gelden.
In deze themabrochure zetten we de (on)mogelijkheden van deze
(nieuwe) methode op een rijtje, geven we de voor- en nadelen
aan en bovendien benoemen we de eventuele alternatieven.

Een fiets ter beschikking stellen
Werkgevers kunnen met ingang van 1 januari 2020 een fiets ter beschikking stellen aan hun werknemers.
Dit kan eventueel met tussenkomst van een leasemaatschappij. Bij de werknemer wordt dan 7% van de door
de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs van de fiets bij het inkomen opgeteld. Anders gezegd: de
werknemer betaalt loonheffing over 7% van de waarde van de fiets.
// Voorbeeld
Bij een fiets van € 1.800,- en een belastingtarief van 38%, zijn de nettokosten voor de werknemer als volgt:
€ 1.800,- x 7% = € 126,- / 12 maanden = € 10,50 x 38% = € 3,99 per maand.

Werkgever of leasemaatschappij blijft eigenaar
Bij het ter beschikking stellen van een fiets blijft de werkgever of de leasemaatschappij eigenaar van de fiets.
Treedt de werknemer uit dienst? Dan moet de fiets teruggegeven worden aan de werkgever óf kan de werknemer
de fiets overnemen. Het overnamebedrag van de fiets is tenminste de waarde in het economisch verkeer op het
moment van de overname.
Faciliteren zonder kosten
Als een werkgever het ter beschikking stellen van een fiets wel wil faciliteren, maar geen kosten wil hebben, dan
kan de werknemer er eventueel voor kiezen om het maandelijkse leasebedrag of een deel van de aanschafprijs
in te laten houden op zijn of haar brutoloon (bruto uitruil). De werknemer heeft hierdoor een fiscaal voordeel ten
opzichte van het betalen uit zijn of haar nettoloon.
// Voorbeeld
Bij een maandelijkse inhouding van € 50,- op het brutoloon en een belastingtarief van 38%, bespaart de
werknemer netto het volgende bedrag: € 50,- x 38% = € 19,- per maand.

WERKNEMERS
EN WERKGEVERS

Voor- en nadelen

Zowel voor werkgevers als werknemers zijn er de nodige voordelen,
maar ook enkele nadelen. Om een (globaal) beeld te geven, zetten we
deze voor- en nadelen hieronder op een rijtje:
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Tip voor ondernemers!
Het ter beschikking stellen van een fiets is ook mogelijk aan
een DGA of een IB-ondernemer. Een ondernemer rijdt op deze
manier voor slechts enkele euro’s per maand een gloednieuwe
fiets. De enige kosten die de ondernemer privé heeft is de 7%
bijtelling. Alle andere kosten zijn zakelijk.
Anders dan wanneer de fiets privé wordt aangeschaft, kan de
ondernemer daardoor genieten van BTW-aftrek. Bovendien
komen de kosten voor de fiets volledig ten laste van het
resultaat, waardoor er minder winstbelasting hoeft te worden
betaald. Kortom, de fiets van de zaak is ook zéér interessant
voor ondernemers zelf!

Alternatieven voor het ter beschikking stellen
Als het ter beschikking stellen van een fiets geen optie is voor een werkgever en/of een werknemer, dan zijn
hiervoor nog twee alternatieven. Bij deze alternatieven is er géén sprake van bijtelling, maar komt (mogelijk) wel
de werkkostenregeling in het spel. De twee alternatieven zijn:
Vergoeden of verstrekken van een fiets
Een werkgever kan een fiets vergoeden of verstrekken. Een groot verschil ten opzichte van het ter beschikking
stellen is, dat de werknemer eigenaar wordt van de fiets. De eventuele service- en onderhoudskosten komen
daarbij voor rekening van de werknemer. Uiteraard kan de werkgever het aankoopbedrag van de fiets (deels)
voor haar rekening nemen, maar ook hier kan desgewenst een bruto uitruil plaatsvinden. De werknemer betaalt
de fiets dan (deels) terug uit zijn of haar brutoloon. De werknemer heeft hierdoor het fiscale voordeel, net zoals
bij de ter beschikkingstelling.
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Net zoals bij de vergoeding of verstrekking van de
fiets. De lening moet dan ook terugbetaald worden
uit het nettoloon. De werknemer heeft dan weliswaar
niet het fiscale voordeel, maar kan wel een fiets
aanschaffen zonder zelf in één keer een grote uitgave
te hoeven doen.
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