Toelichting kilometerdeclaratie fiets (zakelijk gebruik)
Wie zijn of haar fiets gebruikt voor zakelijke ritten mag daarvoor een vast bedrag per kilometer aftrekken, ongeacht de werkelijke kosten daarvan. Dit bedrag is door de belastingdienst, alweer een
aantal jaren geleden (net als voor zakelijk gebruik van een privé-auto), vastgesteld op € 0,19 per
kilometer.
LET OP: Met ingang van het jaar 2020 kun je echter ook kiezen voor een zogeheten fiets-van-de-zaak:
daarbij staat tegenover de aftrek van alle jaarlijkse kosten en de waardevermindering (de zogeheten
afschrijvingskosten) een vaste bijtelling, die 7% bedraagt van de nieuwprijs (de “consumentenprijs”)
ervan. Dit kan zeker bij wat duurdere fietsen aantrekkelijker uitpakken dan de aftrek van bovengenoemd vast bedrag per zakelijke kilometer. Het nauwkeurig bijhouden van al je zakelijke kilometers is
dan bovendien overbodig. Het door ons ontwikkelde formulier Kilometerdeclaratie fiets (zakelijk gebruik)
is dan dus niet van toepassing, en ook de rest van deze toelichting mag je gerust overslaan.
Formulier kilometerdeclaratie fiets (zakelijk gebruik)
In het Excel-formulier Kilometerdeclaratie fiets (zakelijk gebruik) kun je de kilometers noteren die je in de
loop van het jaar ten behoeve van je onderneming met een privé-fiets hebt afgelegd. Uitsluitend in de
gele vakken moeten nog gegevens worden ingevuld, alle overige velden zijn (omdat daarin ook
diverse formules en controles zijn verwerkt) geblokkeerd. Met <TAB> spring je naar het volgende
invulveld.
In de eerste (gele) invulvakken vul je in:
- de naam van je onderneming
- merk en eventuele type-aanduiding van de betreffende fiets(en)
Per rit vul je vervolgens (op de geel gekleurde regels) in:
- datum
- plaats van vertrek
- plaats van bestemming
- (zakelijke) reden voor deze rit
- aantal afgelegde kilometers enkele reis
Zet je een kruisje (“x”) in de kolom “v.v.” (= vice versa) dan wordt het aantal kilometers automatisch
verdubbeld.
Bijzonderheden
• Het betreft een zogeheten “alleen-lezen”-formulier, dus je moet het door jou ingevulde formulier
opslaan onder een andere naam. Daarmee wordt voorkomen dat je per ongeluk het lege basisformulier overschrijft.
• We verzoeken je om deze ingevulde kilometerdeclaratie niet alleen op papier bij je boekhouding te
voegen, maar ons deze bovendien digitaal te doen toekomen.
• Als je als ondernemer BTW-plichtig bent mag je een deel van de BTW op de onderhoudskosten
verrekenen in je BTW-aangifte. Ten behoeve daarvan ontvangen we de betalingsbewijzen van die
kosten dus graag als een afzonderlijk pakketje bij je boekhouding. Bovendien vragen we je in dat geval
om een schatting van de verhouding tussen je zakelijke en privé gefietste kilometers.
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