VERKLARING AANVRAAG FIETSVERGOEDING
Hierbij verklaar ik:
Naam werknemer:…………………………………………………………………………..m/v
Adres:……………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………
Werkzaam op de school:……………………………………………………………………
Gevestigd te:………………………………………………………………………………...
Registratienummer:………………………………………………………..(zie salarisspecificatie)
Dat ik:
a) op …………………..(datum) een fiets, accessoires en/of fietsverzekering heb aangeschaft;
b) in totaal € …………… heb betaald voor de fiets (geen maximum);
c) in totaal € …………… heb betaald voor accessoires (maximaal € 82,- per kalenderjaar;
gedurende 3 kalenderjaren);
d) in totaal € …………… heb betaald voor een fietsverzekering (geen maximum);
e) hierbij de originele op naam gestelde en gespecificeerde aankoopnota overleg (komt retour);
f) de fiets gedurende 3 kalenderjaren voor minimaal de helft van het aantal keren zal gebruiken voor
(een gedeelte van) het woon-werkverkeer;
g) kennis heb genomen van alle overige voorwaarden, regels en gevolgen die aan deelname
verbonden zijn.
De fietsvergoeding (het belastingvoordeel) wordt verkregen door verrekening met het vakantiegeld
(mei) en de eindejaarsuitkering (december) al naar gelang de betaling die zich het eerste voordoet.
Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden bedraagt voor de fiets het bedrag van de
aanschaf, met een maximum van € 749,00. Voor de accessoires het bedrag van de aanschaf met een
maximum van € 82,- per jaar, gedurende 3 kalenderjaren. Voor de fietsverzekering , de betaalde
verzekeringspremie.
De fietsvergoeding mag een keer per drie jaar plaatsvinden.
………………………………..datum
………………………………..handtekening aanvrager

(dit formulier met originele aankoopnota inleveren bij het bestuur of de directie)

Als werkgever van de bovengenoemde werknemer verklaar ik dat de door hem/haar aangeschafte fiets
gedurende 3 jaren voor minimaal de helft van het aantal keren gebruikt gaat worden voor (een deel van)
het woon-werkverkeer. Ik verklaar tevens de origineel op naam gestelde aankoopnota te hebben
gezien en hiervan een gewaarmerkte kopie te hebben gemaakt, welke ik bijvoeg.
………………………………..datum
………………………………..handtekening (namens) het bestuur

Deze verklaring met gewaarmerkte kopie van de aankoopnota zenden aan:
Onderwijsbureau Twente Postbus 185 7620 AD Borne

TOELICHTING VERKLARING FIETSVERGOEDING
Hierbij willen wij u informeren over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, indien u gebruik
wilt maken van het belastingvoordeel bij het aanschaffen van een fiets voor het woon-werkverkeer.
De overheid wil met deze regeling het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer stimuleren en
geeft uw werkgever de mogelijkheid een bedrag overeenkomstig de aanschafprijs belastingvrij uit te
betalen.
fietsvergoeding
Om aanspraak te maken op het belastingvoordeel bij het aanschaffen van een fiets dient u aannemelijk
te maken dat het woon-werkverkeer grotendeels (minimaal voor de helft) met de fiets wordt afgelegd.
Ook uw werkgever dient dit te verklaren. De tegemoetkoming in de reiskosten voor het woonwerkverkeer, bij een enkele reisafstand van 7,1 kilometer of meer, komt bij gebruikmaking van de
fietsvergoeding niet te vervallen.
Om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel dient u zelf een fiets/accessoires/verzekering
aan te schaffen en te betalen en daarna de bijgevoegde verklaring ‘aanvraag fietsvergoeding’ in te
vullen en de aanwijzingen op te volgen.
Het belastingvoordeel wordt met u verrekend door (een deel van) het vakantiegeld of de
eindejaarsuitkering belastingvrij uit te betalen. De verrekening wordt zichtbaar gemaakt op de
salarisspecificatie in de kolom waarin ook het vakantiegeld/eindejaarsuikering staat. Er wordt over het
bedrag van de fiets geen belasting ingehouden waardoor het netto bedrag hoger is. Indien het te
verrekenen bedrag hoger is dan het vakantiegeld/eindejaarsuitkering wordt het saldo nog te verrekenen
aangegeven op de salarisspecificatie tot dat de verrekening volledig heeft plaatsgevonden.
Het belastingvoordeel mag eens in de drie jaren worden verstrekt.
Voor de fiets samenhangende zaken (accessoires) mag maximaal € 82,- per kalenderjaar (gedurende 3
kalenderjaren) onbelast worden vergoed. Het bedrag van de fietsverzekering heeft geen maximum.

Deze verklaring met gewaarmerkte kopie van de aankoopnota zenden aan:
Onderwijsbureau Twente Postbus 185 7620 AD Borne

