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Deze Whitepaper is gericht op ZZP’ers en eigenaren van een 

eenmanszaak / VOF. Als je hieronder valt dan zijn er verschil-

lende opties om een fiets in je bezit te krijgen. Een fiets zakelijk 

leasen is voor deze doelgroep sinds dit jaar extra aantrekkelijk 

geworden, omdat je de fiets op je zaak kunt leasen en fiscaal 

voordelig kunt verrekenen. Mocht je onder één van de rechts-

personen vallen zoals BV of NV, dan verwijzen we je graag door 

naar Informatie Werkgever op onze website.

Acht spelregels
1.  Vastgestelde forfaitaire bijtelling is 7% van de consumentenadviesprijs.  

Woon-werkkilometers worden gezien als privé, waardoor de bijtelling altijd betaalt dient te worden;

2.  Je gaat het leasecontract aan en stelt de fiets ter beschikking aan jezelf;

3.  Het leasebedrag mag je opvoeren als zakelijke kosten.

4.  De maximale btw-aftrek voor de leasefiets is over een waarde van € 749 (€ 130 btw) per 36 maanden,  

dit dient (einde van jaar) gecorrigeerd te worden in de btw-afdracht;

5.  Je hebt geen recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), milieu investeringsaftrek (MIA)  

en de VAMIL omdat het gaat om full operational lease.

6.  Er is geen wettelijk vastgesteld minimum bepaald voor gebruik woon-werk verkeer. Het is mogelijk de  

fiets alleen privé te gebruiken. Op de dagen dat je de fiets niet voor woon-werk gebruikt kun je gewoon  

reiskostenvergoeding blijven uitkeren.

7.  Accessoires zijn mogelijk in de lease, bijvoorbeeld een helm en kettingslot. Voor accessoires  

die niet behoren tot de consumentenadviesprijs gelden de normale loon heffingsregels;

8.  De leasefiets kan gecombineerd worden met de leaseauto en ov-kaart, maar ook met  

bijvoorbeeld een privé-auto.

Bespaar tot wel 30% als  

ZZP-er t.o.v. privé-aankoop

Gemiddelde prijs in de lease  

voor ZZP-ers is € 3.708

Op dit moment zijn er meer  

dan 1.100 dealers aangesloten



Fiscale voordelen
Het maandelijkse leasebedrag zijn zakelijke kosten. Dit zorgt uiteindelijk voor een belastingvoordeel door de verlaging 

van de winst. De voordelen van leasen zit het voornamelijk in het feit dat de uitgaande geldstroom relatief klein is.  

De prijs van een gemiddelde e-bike ligt tegenwoordig al rond de € 3.000. Door leasing hoef je niet het gehele bedrag 

ineens te betalen, maar betaal je slechts een klein bedrag per maand. Dit zorgt ervoor dat je meer budget overhoudt 

om te investeren in andere zaken.

Hoe werkt de bijtelling
Indien je de fiets ter beschikking stelt aan jezelf of aan de werknemer is er sprake van een regeling in de loonbelasting 

en moet er een forfaitaire bijtelling worden betaald. Dit principe is gelijk aan de leaseauto met twee verschillen.

1.  Het bijtellingspercentage is 7% van de consumentenadviesprijs voor alle type fietsen;

2.  In tegenstelling tot de auto kent de fiettsregeling geen “0% tarief”. Dit komt omdat alle woon-werkkilometers  

worden aangemerkt als privé kilometers. Hierdoor betaal je dus altijd de 7% bijtelling.
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Koop
Nieuwprijs

€ 3.299
Service en verzekering
over 36 maanden

€ 751,85

Totale investering

€ 4.051

Koop
Nieuwprijs

€ 4.390
Service en verzekering
over 36 maanden

€ 824,59

Totale investering

€ 5.215

Lease a Bike
Netto leaseprijs

€ 69,59 /mnd

Totale leaseprijs inclusief bij- 
telling, service- en verzekerings-
pakket over 36 maanden

€ 2.505,29
Overname na 36 maanden

€ 495

Totale investering

€ 3.000

Lease a Bike
Netto leaseprijs

€ 90,73 /mnd

Totale leaseprijs inclusief bij- 
telling, service- en verzekerings-
pakket over 36 maanden

€ 3.266,12
Overname na 36 maanden

€ 659

Totale investering

€ 3.925

Voordeel werknemer€ 1.051

Voordeelwerknemer€ 1.290



Leasefiets en de onbelaste kilometervergoeding
De onbelaste kilometervergoeding kan uitgekeerd worden in combinatie met de leasefiets, dit werkt als volgt.  

Voor de afgelegde woon-werkkilometers met de leasefiets heb je géén recht op de onbelaste kilometervergoeding. 

Echter, voor de dagen en/of kilometers dat je met een alternatief vervoersmiddel (eigen auto, OV) reist mag je de  

kilometervergoeding wel blijven uitkeren. Belangrijk is dat je aannemelijk kan maken dat deze woon-werkkilometers 

niet met de leasefiets, maar met de auto / OV zijn afgelegd.

Voorbeeld:  Je gaat vóór de leaseregeling 5 keer per week met de eigen auto en ontvangt hiervoor kilometer-

vergoeding. Je kiest voor een leasefiets, gaat vervolgens twee dagen per week met de leasefiets  

en drie dagen per week met de eigen auto. Je mag nog drie dagen per week kilometervergoeding  

blijven uitkeren. Zakelijke kilometers blijven onaangetast.
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Overtuigd?
Klik hier voor het 

kredietcheckformulier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpbc_xwJ7r6JyrYvQ9P6ohECF54vVBNylqqCFdyI0OgtUzBg/viewform

