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Työsuhdepyöräedun verotus ja
hyödyt työntekijälle
Uusi laki luontoiseduista on tullut voimaan
1.1.2021. Osana lakia työsuhdepyörästä tulee
veroton luontoisetu 1200 euroon saakka vuosittain. Näin ollen olet oikeutettu työntekijänä 100
euron verottomaan pyöräetuun kuukaudessa.
Jos työnantajasi hankkii sinulle työsuhdepyörän
leasing-sopimuksella, pyöräedun luontoisetuarvo palkkasi verotuksessa on työnantajalle aiheutuva kustannus vähennettynä leasing-yhtiölle maksetuilla toimisto-, hallinnointi- ja käsittelykuluilla.
Sinulle hyötyjä on useita:
-

-

Pyörän veroedun ansiosta voit saada käyttöösi uuden, laadukkaan pyörän edullisemmin kuin mitä kaupasta ostaessaan. Sinulle
aiheutuva todellinen kulu perustuu mm.
työnantajasi pyöräpolitiikkaan.
Pyörävakuutus kuuluu sopimukseen.
Voit valita minkä vain pyörän työnantajasi
pyöräpolitiikan mukaisesti.
Voit lunastaa pyörän sopimuskauden jälkeen edullisesti 5 %:lla kokonaishankintahinnasta, kuitenkin minimissään 124 eurolla.

Työsuhdepyöräpolitiikka
Työnantajallasi voi olla oma työsuhdepyöräpolitiikka, jossa voidaan määritellä pyöräedun ehtoja, rajoitteita ja etuuden käsittelyä palkassasi.
Sinun tulee aina ensin tutustua työnantajasi
pyöräpolitiikkaan ja ehtoihin, ja sitoutua näitä
noudattamaan ottaessasi työsuhdepyörän
käyttöösi.

Työsuhdepyörän maksimihinta
Valitsemasi työsuhdepyörän kokonaishankintahinta voi olla 600- 4 000 euroa (sis. alv) sisältäen
valitsemasi varusteet. Varusteita ovat olla esimerkiksi lukko, kypärä tai pyörän varusteet.
Pyöräilyvaatteita tai kenkiä ostohintaan ei ole
mahdollista sisällyttää.
Mikäli haluat arvokkaamman pyörän työsuhdepyöräksesi, voit sopia pyöräliikkeen kanssa
maksavasi maksimihinnan ylimenevän osuuden suoraan pyöräliikkeeseen. Huomaathan,
että maksamaasi summaa ei voida palauteta sinulle missään tilanteissa (esim. varkaustapaukset).
Sinun tulee aina käyttää vakuutusyhtiön hyväksymää lukkoa työsuhdepyörän lukitsemiseen ja
hankkia sellainen, mikäli sinulla ei ole sellaista
entuudestaan. Kyseistä lukkoa tulee aina käyttää asianmukaisesti pyörän lukituksena.

Työsuhdepyörän verotusarvo ja
pitoaika
FleetBike-palvelussa työsuhdepyörän verotusarvo on 100 euroa/kk. Verotusarvo muodostuu
työnantajallesi aiheutuvien leasingvuokrakustannusten pohjalta (pyörän hankintahinta varusteineen, rahoitus ja vakuutus) ja sopimusaika määräytyy kokonaiskustannuksen mukaan. Sopimusajan voit laskea Fleetin nettisivuilla osoitteessa www.fleet.fi/fleetbike. Nettokustannuksesi voit laskea verottajan sivuilla.

Työsuhdepyörän hankintapaikat
ja tuotevastuu
Voit hankkia pyörän mistä vain myyntiliikkeestä
(jolla y-tunnus), joka toimii FleetBike-ohjeiden
mukaisesti (ks. Ohje pyöräliikkeelle).
Hyviä hankintapaikkoja ovat esimerkiksi:
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XXL-myymälät (www.xxl.fi)
Bike Planet -myymälät (www.bikeplanet.fi)

Pyöräliike auttaa sinua oikean pyörän valinnassa ja kaikissa siihen liittyvissä käytännön asioissa kuten myös takuutapauksissa. Fleet ei
toimi opastajana pyörään tai sen käyttöön liittyvissä asioissa.

Hankinnan eteneminen
Huomioithan, että ennen pyöräliikkeessä asiointia, sinulla tulee olla hankintalupa työnantajaltasi. Mikäli työnantajasi ei ole toisin pyöräpolitiikassaan ohjeistanut, aloita hankinta näin:
1.
2.

3.

4.

5.

Täytä
lomake
Fleetin
sivustolla
www.fleet.fi/fleetbike.
Sinulle ja työnantajasi edustajalle tulee
hankinta sähköisesti hyväksyttäväksi.
Allekirjoituksella hyväksyt FleetBikeehdot sekä sitoudut työnantajasi työsuhdepyöräpolitiikkaan.
Kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, saat sähköpostiisi kuittauksen.
Asioi tämän jälkeen pyöräliikkeessä.
Kun olet valinnut haluamasi pyörän,
pyöräliike
a. varmistaa pyörälle laskutusluvan
Fleetiltä
(fleetbike@fleet.fi) ja saa paluupostissa laskutusohjeet.
b. Laskuttaa ohjeen mukaisesti.
Ohjeet
löytyvät
www.fleet.fi/fleetbike
”Ohje
pyöräliikkeelle”
Pyörä voidaan luovuttaa sinulle vasta
laskutusluvan saapumisen jälkeen.
Pyörät luovutetaan liikkeistä suoraan
sinulle.

Käyttö ja huollot
Pyörän käyttäjänä vastaat itse pyörän asianmukaisesta huollosta, ylläpidosta, säilytyksestä ja
mahdollisista varaosista. Fleet tai työnantajasi
ei ole millään tavalla vastuussa pyörän kunnosta ja mahdollisista vaurioitumisista tai
muista vahingoista sopimuskauden aikana tai
sen jälkeen.
Sitoudut pyörän asianmukaiseen käyttöön sekä
minimoimaan pyörään kohdistuvan varkausriskin lukitsemalla pyörän aina huolellisesti vakuutusyhtiön hyväksymällä lukolla.

Tuotetakuu
Pyörän myyntiliike vastaa pyörään liittyvistä virhevastuista takuuaikansa puitteissa. Kun saat
pyörän, otathan pyörän takuutodistuksen talteen. Tarvittaessa saat laskukopion Fleetistä
(fleetbike@fleet.fi).

Vahingot ja varkaudet
Pyörällä on sopimuskauden aikana Fennia-pyörävakuutus, joka kattaa varkauden, palon ja rikon. Vakuutus on voimassa Suomessa.
Omavastuu on 300 € ja yleisimmin se vähennetään käyttäjän palkasta (varmista työnantajasi
pyöräpolitiikasta).
Vahinkotapauksissa

Kun luovutus on tehty, Fleet kommunikoi työnantajasi palkkahallintoon verotusarvon ja sopimuskauden pituuden. Etuus alkaa seuraavan
kuukauden 1. päivä.

1.

2.

Tee viiveettä rikosilmoitus poliisille, mikäli pyöräsi on varastettu https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus
Toimita ilmoitusjäljennös ja tietosi
(työnantaja, nimesi) fleetbike@fleet.fi osoitteeseen. Vahingosta tehdään ilmoitus vakuutusyhtiöön.
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Vahinkotapauksen
käsittelyyn
voi
mennä muutama viikko. Olemme käyttäjään yhteydessä mahdollisimman
pian. Pyöräsopimus päättyy, mikäli vakuutusyhtiö hyväksyy vahingonkorvauksen.

Mikäli et halua lunastaa pyörää, voit palauttaa
sen Fleet Innovationiin palautusmaksua vastaan 124 € (sis. alv). Tällöin vastaat siitä, että
pyörä on ikäistään vastaavassa ajokunnossa ja
huollettu.

Mikäli työsuhteesi päättyy, työnantaja määrittelee työntekijän vastuun pyöräpolitiikassaan.
Työntekijän työsuhdepyörä voidaan myös siirtää toisen yrityksen nimiin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Sitoudut pyörään koko sopimuskaudeksi.
Kun sopimuskausi päättyy, voit lunastaa pyörän
FleetBike-ehtojen mukaisesti 5 %:n arvoon (min
124 € sis. alv).

Pyörän voi aina lunastaa itselleen maksamalla
pyörän jäljellä olevien sopimuskuukausien
maksut (=verotusarvot x jäljellä olevat kuukaudet) työnantajalle.
Muutostilanteissa tarkista tarkat tiedot työnantajan pyöräpolitiikasta ja FleetBike-käyttäjäsitoumuksesta.
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