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Fiscale aspecten
rondom het stimuleren
van fietsen
Voor de IB-ondernemer: eenmanszaak, VOF

2020
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Vergoeden
van fietskilometers
Als IB-ondernemer mag
je zakelijke kilometers
waaronder het woonwerkverkeer aan jezelf
vergoeden. Deze vergoeding is onbelast met een
maximum van € 0,19 per
kilometer. Het maakt hierbij
niet uit welk vervoermiddel
je kiest. De vergoeding geldt
dus ook voor de fiets.
Je kunt de reiskostenvergoeding gebruiken
om privé een fiets aan te schaffen of te leasen.
Daarnaast kun je op bijvoorbeeld regenachtige
dagen de reiskostenvergoeding gebruiken
als bijdrage in de kosten voor het Openbaar
Vervoer of die keer dat je toch met de auto
komt.

Ter beschikking
stellen van een
fiets, een fiets
van de zaak
Je kunt vanuit je zaak jezelf een fiets ter
beschikking stellen voor woon- werkverkeer
en om eventueel overige zakelijke en privé
kilometers mee af te leggen. We spreken
hier van de “fiets van de zaak”. Deze vorm is
vergelijkbaar met de “auto van de zaak”. Je
kunt ervoor kiezen de fiets aan te schaffen
(kopen) of de fiets te leasen (huren). De fiets of
e-bike kunnen alleen als investering worden
opgevoerd als de fiets zakelijk geëtiketteerd
wordt, de fiets moet hiervoor 10% of meer
zakelijk gebruikt worden.
Voor het privégebruik betaal je 7% bijtelling
over de cataloguswaarde van de fiets inclusief
BTW. Deze 7% wordt in mindering gebracht
op de aftrekbare kosten. Het ‘kost’ je dan
alleen de belasting hierover.
Aanschaf fiets
Je bedrijf koopt de fiets en wordt hiermee
eigenaar van de fiets.
Een werkgever kan de BTW op de aanschaf
van de fiets tot maximaal € 749,- inclusief
BTW in aftrek brengen. (Dat betekent dat de
maximale BTW-aftrek € 130,- bedraagt). Als
IB-ondernemer ben je geen werkgever dus
geldt deze beperking niet. Bij aankoop van
een fiets, e-bike of speedpedelec is de
gehele BTW aftrekbaar.
De kosten voor de aanschaf van de fiets
kunnen over 5 jaar worden afgeschreven met
een restwaarde van 10%. Alle overige kosten
zoals verzekering, onderhoud, accessoires e.d.
zijn direct aftrekbaar.
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Kees en Claudia hebben samen
een winkel. Hun rechtsvorm is
een VOF en valt daarmee onder de
Inkomstenbelasting. De winst wordt
over hun beiden verdeeld.
Beiden kopen een e-bike van € 1.750,per stuk, inclusief BTW. (€ 1.446,28
exclusief BTW). Omdat ze niet als
werknemer worden aangemerkt mogen
ze wel de volledige BTW aftrekken. Het
aanschafbedrag exclusief BTW kunnen
ze als investering opvoeren en met een
restwaarde van 10% in 5 jaar afschrijven.
Naast de fietsen worden er in 2020
ook nog in andere zaken geïnvesteerd
waardoor Kees en Claudia ruim boven de
drempel van € 2.400,- uitkomen. Door de
fietsen hebben ze elk recht op een extra
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
van € 1.146,28 x 28% = € 404,96.
Kees en Claudia kunnen de e-bikes
alleen als investering opvoeren als de
fietsen zakelijk geëtiketteerd worden.
De fietsen moeten hiervoor 10% of meer
zakelijk gebruikt worden. De bijtelling
van 7% betalen ze niet, maar wordt
verrekend met de kosten (in mindering
gebracht op de aftrekbare kosten).
Het ‘kost’ hun dan alleen de belasting
hierover.

De aankoop van een fiets worden aangemerkt
als een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KIA). Hiervoor geldt een extra maximale
aftrek van 28%. De KIA kent een ondergrens
van ongeveer € 2.300,-. Alleen als je in een
jaar meer investeert dan € 2.300,-, heb je
recht op de KIA. De bovengrens van de KIA is
ongeveer € 318.500,-. Investeer je in het jaar
meer dan dit bedrag, dan ontvang je geen KIA.
Maakte je onderneming deel uit van
een samenwerkingsverband, zoals een
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vennootschap onder firma of een maatschap?
Dan wordt de (KIA)aftrek anders berekend.
Voor het bepalen van de aftrek wordt dan
gekeken naar de totale investering van
het samenwerkingsverband en niet naar
de investering van elke onderneming
afzonderlijk. Iedere firmant of vennoot
neemt het deel van de investering voor zijn
rekening dat in verhouding is met zijn deel
in de (over)winst.
Een speedpedelec of speedbike wordt door
de wet gezien als een elektrische bromfiets.
Hierdoor kom je als IB-ondernemer bij
investering in een speedbike voor 50%
van het investeringsbedrag in aanmerking
voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(Vamil). Vamil en MIA (Milieu Investeringsaftrek). Voor MIA is in 2020 een budget van
€ 124 miljoen beschikbaar.

B3118 13,5% MIA en 75% Vamil
Elektrische brom- of snorfiets
a.	
Bestemd voor: het vervoer over de
openbare weg of op bedrijfsterreinen
in de open lucht met een elektrisch
aangedreven brom- of snorfiets.
b.	
Bestaande uit: een elektrische
brom- of snorfiets en al dan niet een
oplaadstation.
Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van
het investeringsbedrag in aanmerking
voor de milieu-investeringsaftrek
en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen.
Toelichting: Onder een elektrische
bromfiets wordt ook een speedpedelec
verstaan.
Draagt bij aan: verbeteren luchtkwaliteit,
reductie broeikasgassen
Beoogde secoren: alle
Status: tekstueel gewijzigd ten opzichte
van 2019
Bron: Brochure en milieulijst 2020

Lease fiets (je leaset de fiets)
Je leaset (huurt) een fiets voor een vaste
periode en stelt deze ter beschikking aan
jezelf. Je wordt geen eigenaar van de fiets. De
leasekosten en BTW zijn volledig aftrekbaar.
Overige kosten voor onderhoud en accessoires
e.d. zijn ook direct aftrekbaar.
Privé gebruik fiets van de zaak
Het privégebruik van de fiets is fiscaal
belast. Hiervoor bedraagt de jaarlijkse fiscale
bijtelling 7% van de consumentenadviesprijs
van de fiets. Ook als je privé de fiets niet
gebruikt. Deze wordt verrekend met de kosten
(in mindering gebracht op de aftrekbare
kosten).
Het kan voorkomen dat je op dagen niet
met de fiets van de zaak naar het werk gaat.
Omdat het bijvoorbeeld regent of omdat je
afspraken buiten de deur hebt die met de
fiets te ver weg zijn. Je kiest dan bijvoorbeeld
het openbaar vervoer of je eigen privé auto.
In dat geval mag je deze reiskosten onbelast
vergoeden met een maximum van € 0,19 per
kilometer.
De cargobike zakelijk inzetten
Een cargobike (van minimaal € 3.000,-) en
een bijbehorend oplaadstation kun je zakelijk
aanschaffen. Lease je de bakfiets, dan is het
maandelijkse leasebedrag direct aftrekbaar.
Dat geldt ook voor de BTW. Aanschaffen
kan extra voordelig zijn. Net als voor een
speedbike komt een elektrische cargobike
of bakfiets in aanmerking voor een Milieu
investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Voldoet de elektrische bakfiets aan de
voorwaarden die vallen onder de categorie
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F-3119, dan is voor dat bedrijfsmiddel
willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of
langzaam je afschrijft, bepaalt je dan zelf. Het
is zelfs mogelijk om 75% van de investering
al in het jaar van aanschaf af te schrijven.
De overige 25% schrijf je dan wel regulier af.
Dankzij de Mia (milieu Investeringsaftrek) kun
je profiteren van een extra aftrekmogelijkheid
van de fiscale winst. De meeste speedpedelecs
vallen onder de categorie F3119 waarvoor een
extra aftrek geldt van 36%.
Voor het privé gebruik van de cargobike betaal
je als IB-ondernemer wel 7% bijtelling. Ook
als je de cargobike privé niet gebruikt. Deze
wordt verrekend met de kosten (in mindering
gebracht op de aftrekbare kosten).

