FIETSPAKKET MET BELASTINGVOORDEEL

MEEDOEN IS SIMPEL

Je schaft een splinternieuwe fiets aan met maximaal
52% belastingvoordeel met het Nationale Fietsplan van
Stichting Akkoord! PO.

1. Haal het NFP Fietsformulier en de Aanvulling op
de Arbeidsovereenkomst (AAO) af bij de afdeling
personeelszaken en neem het fietsformulier mee
naar een rijwielhandelaar bij jou in de buurt, deze
vind je op www.nationalefietsprojecten.nl.

WIE MAG MEEDOEN?
Iedereen kan meedoen met het Nationale Fietsplan,
maar uiteindelijk bepaalt je werkgever wie er een fiets
mag aanschaffen. Je mag eenmaal in de drie jaar een
fiets bestellen als je de fiets gedurende minimaal drie
kalenderjaren op meer dan 50% van de dagen voor
(een deel van) het woon-werkverkeer gebruikt.

2. Geef bij de rijwielhandelaar aan dat je meedoet aan
het Nationale Fietsplan.
3. Zoek een fiets uit bij de rijwielhandelaar. Je hebt
vrije keuze uit alle merkfietsen van Nederlandse
fietsfabrikanten en -importeurs, ook een elektrische
fiets behoort tot de mogelijkheden.
4. Laat de rijwielhandelaar de volgende gegevens op
het fietsformulier invullen:
- ‘aflevering fiets’
- ‘fietsgegevens’ incl. fietsprijs onder ‘berekening’
5. Geef op het fietsformulier aan welke verzekering je
wilt en of je ook fietsbonnen wilt bestellen .

WAT MAG JE AANSCHAFFEN?
Fiets
De maximale prijs van de fiets met belastingvoordeel is
€ 749. Je mag altijd een duurdere fiets kopen, de
meerprijs moet je netto voldoen en daarover heb je
geen fiscaal voordeel.

6. Betaal de fiets niet aan de rijwielhandelaar,
behalve de eventuele meerprijs boven € 749.
7. Controleer het ingevulde NFP Fietsformulier en vul
de AAO in.
8. Lever beide documenten bij de afdeling personeelszaken in.

Fietsverzekering
Door je nieuwe fiets te verzekeren ben je beschermd
tegen diefstal. Je sluit bij het Nationale Fietsplan met
belastingvoordeel én tegen een scherpe premie
gratis een driejarige allriskverzekering af.
Nationale Fietsbonnen
Ook het onderhoud van de fiets is in het fietsplan goed
geregeld. Met de Nationale Fietsbonnen, maximaal
€ 240, betaal je het onderhoud van je fiets en/of koop
je accessoires.
HOE BETAAL IK HET FIETSPAKKET?
Je verrekent het fietspakket, de fiets samen met de
fietsverzekering en de Nationale Fietsbonnen met
brutoloonbestanddelen en daardoor heb je belastingvoordeel. Je hoeft de fiets niet eerst zelf te betalen. De
eventuele meerprijs van de fiets betaal je rechtstreeks
aan de rijwielhandelaar. Je geeft in de Aanvulling op
de Arbeidsovereenkomst (AAO) aan hoe de
verrekening plaats moet vinden.

ALLE STAPPEN DOORLOPEN?
De rijwielhandelaar laat weten wanneer je de fiets kunt
ophalen. Je fiets is verzekerd vanaf het moment dat je
de fiets hebt opgehaald, de polis krijg je thuisgestuurd.
De bestelde fietsbonnen ontvang je per post thuis. De
eerste servicebeurt is gratis en laat je uitvoeren na
twee maanden, dit geldt niet voor fietsen die via een
webshop zijn gekocht.
VRAGEN? BEL (0513) 65 34 44 OF
BEREKEN JE EIGEN VOORDEEL OP
WWW.NATIONALEFIETSPROJECTEN.NL

