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Door Heleen Elbert

Mr. (H.A.) Heleen Elbert is fiscaal jurist. Sinds 2010 
is zij werkzaam als zelfstandig belastingadviseur bij 
ELBERT Fiscaal. Sinds 1 maart 2021 is zij eigenaar van 
het bedrijf Auto & Fiscus. Heleen Elbert heeft jaren-
lange ervaring als docent en als spreker bij diverse 
congressen. Zij is daarnaast als auteur verbonden aan 
diverse fiscale tijdschriften.

In het dossier Auto van de zaak legt Heleen Elbert uit 
wat een auto van de zaak precies is. Zij gaat onder 
meer in op de bijtelling voor het privégebruik van 
de auto van de zaak, tegenbewijs leveren, zoals een 
sluitende rittenregistratie, de verklaring geen privége-
bruik en de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik, de 
bijtelling in 2022 en de eigen bijdrage.
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Edities SV-Dossier

In 2022 start Salaris Vanmorgen met een zestal 
inhoudelijke dossiers onder redactie van de hoofd-
redacteur Caroline Jansen. Deze dossiers geven een 
overzicht van de stand van zaken op een verdiepend 
niveau maar wel met de gebruikelijke praktische 
insteek die kenmerkend is voor SV en past bij de 
doelgroep.

1. Werkkostenregeling

2. Auto van de zaak

3. Fiets van de zaak

4. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

5. Pensioenstelsel 2023

6. AVG, privacy en bewaartermijnen rond 
 personeelsdossier
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https://www.autoenfiscus.nl/


Dossier Auto van de zaak

NR. 2

Inleiding

De ontwikkelingen rondom de auto van de zaak 
volgen elkaar soms in een snel tempo op. De regeling 
lijkt bijzonder eenvoudig, maar de schijn bedriegt. In 
dit dossier gaan we in op de meest recente stand van 
zaken op het gebied van de bijtelling, de bewijslast en 
de diverse verklaringen. Wij belichten deze problema-
tiek vanuit de loonbelastingaspecten.

1. Wat is een auto?

Dit lijkt op het eerste gezicht misschien een vreemde 
vraag, maar voor de toepassing van de verschillen-
de fiscale regelingen is het antwoord op deze vraag 
bijzonder relevant. Zo geldt de bijtelling bijvoorbeeld 
alleen voor personen- en bestelauto’s. Elke auto die 
niet onder de definitie van een personen- of bestel-
auto valt, komt dus niet met de bijtelling in aanraking. 
Dit wil overigens niet zeggen dat het eventuele privé-
gebruik van dit vervoermiddel niet is belast. Volgens 
de hoofdregel is loon of winst in natura bijvoorbeeld 
belast tegen de waarde in het economische verkeer. 
Bij vervoermiddelen bereken je deze te belasten 
waarde in het economische verkeer volgens de vol-
gende formule:

Werkelijke privékilometers x werkelijke kilometerprijs

Hoewel voor de bewijslast in dit geval de minder 
zware versie (aannemelijk maken) geldt, is de bere-
kening in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Wat 
is bijvoorbeeld de werkelijke kilometerprijs van een 
vervoermiddel? Soms kun je deze terugvinden op 
internet, maar je zou ook aan kunnen sluiten bij het 
totaal van de jaarlijkse kosten en afschrijvingen van 
dit vervoermiddel, gedeeld door het aantal kilometers 

dat in dat jaar in totaal is gereden. 
Een voorbeeld van een vervoermiddel dat niet onder 
de bijtellingsregels valt is bijvoorbeeld een motorfiets 
of een vrachtwagen.

De definitie
Om te bepalen of een vervoermiddel een personen- 
of bestelauto is, kijk je in artikel 3 van de Wet BPM. 

Hierin staat bijvoorbeeld dat een personenauto een 
motorrijtuig op drie of meer wielen is, dat een perso-
nenauto geen autobus, bestelauto, bromfiets of trek-
ker is, en ook geen motorrijtuig dat niet is ingericht 
voor personenvervoer en een toegestane maximum 
massa voor 3.500 kg heeft.
Ook de definitie van een bestelauto vind je in dit arti-
kel terug. Daarnaast zijn er diverse bijzonderheden te 
vinden in het Besluit inrichtingseisen van 16 decem-
ber 2021.

Zoals bij bijna elke wet, wordt ook in dit geval ieder-
een ‘geacht de wet te kennen’. Staat er op de factuur 
van het autobedrijf dat dit vervoermiddel een be-
stelauto is, dan wil dit dus niet zeggen dat het fiscaal 
gezien ook een bestelauto is. Het gaat zelfs zover dat 
je je ook niet mag verlaten op de kwalificatie die de 
RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) aan de auto 
heeft gegeven. Heeft de auto een personenautoken-
teken, dan wil dit dus nog niet zeggen dat deze auto 
ook fiscaal gezien een personenauto is. Het is op zich 
logisch dat een autodealer geen vertrouwen opwekt 
voor de Belastingdienst, maar dat de RDW ook geen 
vertrouwen opwekt, verbaast menigeen.

Naast de indeling personenauto of bestelauto, is 
fiscaal ook relevant of het een gewone (bestel)auto, 
een elektrische auto, een zonnecelauto of een water-
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stofauto betreft. Hoewel elektrische auto’s, zonnecel-
auto’s en waterstofauto’s allemaal onder de noemer 
‘nulemissie-auto’ vallen, is het voor de fiscale regelin-
gen wel relevant hoe de auto wordt aangedreven. In 
artikel 13bis Wet LB (het bijtellingsartikel) wordt dit als 
volgt omschreven:

Zonnecelauto: een auto die is voorzien van geïnte-
greerde zonnepanelen waarbij de voor de aandrijving 
benodigde energie wordt opgeslagen in een accu-
pakket dat geen lood bevat en de zonnepanelen een 
vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek.

Waterstofauto: een auto aangedreven door een 
motor die kan worden gevoed met waterstof.

2. Wat is precies een auto van de zaak?

Met een auto van de zaak bedoelen we natuurlijk een 
auto die op de balans van de bv staat, oftewel een 
auto die tot het zakelijke vermogen van een bedrijf 
wordt gerekend. Dit betekent in de praktijk dat je de 
kosten, lasten en afschrijvingen van de auto van de 
winst van het bedrijf af mag trekken. Een eventuele 
boekwinst bij de verkoop van de auto is belast, een 
eventueel boekverlies is aftrekbaar. 

Let op: ook een privéauto kan soms worden gezien 
als een auto van de zaak. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer de werkgever ruimschoots alle kosten 
vergoedt die de werknemer voor zijn eigen auto heeft 
gemaakt. De bewijslast daarvoor ligt overigens bij de 
Belastingdienst. De inspecteur moet dit dus aanne-
melijk maken. Een privéauto kan niet als auto van de 
zaak worden aangemerkt als de vergoeding van de 
werkgever niet boven de 19 cent per zakelijke kilome-
ter uitkomt. Houd dit (beperkte) risico wel in de gaten. 
Je loopt hier in de praktijk wel eens tegenaan bij een 
werknemer die een hoge reiskostenvergoeding ont-
vangt of die gebruik maakt van een mobiliteitsbudget. 

3. Bijtelling

Wanneer sprake is van een auto van de zaak, denk je 
al snel aan de bijtelling. De bijtelling voor het pri-
végebruik van de auto van de zaak (hierna kortweg 
de bijtelling genoemd), is een uitzondering op de 
hoofdregel.

De hoofdregel vind je terug in artikel 13 Wet LB. 
Daarin staat dat loon in natura wordt belast tegen de 
waarde in het economische verkeer. Bij een vervoer-
middel wordt deze waarde vastgesteld op het werke-
lijke aantal privékilometers vermenigvuldigd met de 
kilometerprijs, zie ook paragraaf 1.

De bijtelling is de uitzondering op de hoofdregel. Deze 
bijtelling vind je in artikel 13bis Wet LB en wordt ook 
wel het autokostenforfait genoemd. De naam ‘forfait’ 

zegt het al: het gaat bij deze regeling niet om het be-
lasten van het werkelijke voordeel dat iemand heeft, 
maar om een forfaitair percentage.

Tip: hoewel de bijtelling in de praktijk vaak van toe-
passing zal zijn, kan het zinvol zijn om in bepaalde si-
tuaties het onderstaande stappenplan toe te passen.

Stappenplan bijtelling
Wanneer je het stappenplan toepast, beoordeel je 
eerst of de bijtelling in jouw situatie wel echt van 
toepassing is, voordat je je gaat bezighouden met het 
percentage of de bewijslast.

Stap 1. Beoordeel of de auto ter beschikking is gesteld 
aan de werknemer

Wanneer je de tekst van artikel 13bis Wet LB bekijkt, 
zie je dat dit artikel begint met de volgende woorden:

“Indien ook voor privédoeleinden een auto ter beschik-
king is gesteld, wordt het voordeel op kalenderjaarbasis 
gesteld op ten minste …”

Dit houdt in dat er alleen een voordeel is wanneer de 
auto ter beschikking is gesteld. Met andere woorden: 
zonder terbeschikkingstelling geen bijtelling. De Be-
lastingdienst moet aannemelijk maken dat een auto 
ter beschikking is gesteld. Bij een aankondiging van 
een boekenonderzoek vraagt de Belastingdienst de 
ondernemer dan ook vaak om aan te geven aan wie 
welke auto ter beschikking is gesteld.

Wat is ter beschikking stellen?
Het basisarrest op dit gebied is Hoge Raad, 29 mei 
2015, ECLI:NL:HR:2015:1360.
De belangrijkste zin uit dit arrest is de volgende:

“(…) niet in elk geval waarin een werknemer een auto van 
zijn werkgever of van een met deze verbonden lichaam 
heeft bestuurd, gezegd kan worden dat die auto aan de 
werknemer ter beschikking is gesteld in de zin van artikel 
13bis, lid 1, van de Wet LB 1964. Zo is van een dergelijke 
terbeschikkingstelling geen sprake in een geval waarin 
een of meer werknemers die auto slechts besturen ter 
uitvoering van bepaalde opdrachten van de werkgever 
of een met deze verbonden lichaam om in diens belang 
personen of goederen te vervoeren, zodat de feitelijke 
beschikkingsmacht over de auto bij de werkgever of een 
met deze verbonden lichaam blijft berusten.”

Kortom, wanneer de macht over de auto bij de werk-
gever ligt, is geen sprake van een bijtelling voor de 
werknemer. Wanneer iemand zelf mag bepalen wat 
hij met zijn auto van de zaak doet, zal  al snel sprake 
zijn van ter beschikking stellen. Maar geldt er bijvoor-
beeld een verbod op het privégebruik en houdt de 
werkgever streng toezicht daarop, dan hoeft er moge-
lijk geen bijtelling te worden ingehouden.
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Stap 2. Beoordeel of de auto onder de bijtelling valt

Zoals in paragraaf 1 is toegelicht, is de bijtelling alleen 
van toepassing op personenauto’s en bestelauto’s. 
Andere auto’s vallen dus buiten de bijtelling, hoewel 
er mogelijk wel sprake kan zijn van loon in natura 
volgens de hoofdregel (zie hiervoor).

Niet alle bestelauto’s vallen onder de bijtellingsregels. 
Er zijn bijvoorbeeld drie uitzonderingen die worden 
genoemd in lid 5, onderdeel a, van artikel 13bis Wet 
LB: 

“Auto: personenauto of bestelauto als bedoeld in artikel 
3 van de Wet op de belasting van personenauto’s en 
motorrijwielen 1992, met uitzondering van een bestel-
auto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goede-
ren en met uitzondering van een bestelauto die buiten 
de werktijd niet gebruikt kan worden of een bestelauto 
waarvoor een verbod op privégebruik geldt.”

•  Uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt voor 
goederenvervoer

Dit is een bestelauto die voor minimaal 90% geschikt 
is voor goederenvervoer. Het gaat hier om bestel-
auto’s die voor 90% of meer bestaan uit laadruimte, 
maar ook een bestelauto met maar één zitplaats valt 
onder deze uitzondering. Een bestelauto met een 
dubbele cabine (voorzien van een achterbank) komt 
niet voor deze uitzonderingspositie in aanmerking. 
Wanneer een bestelauto beschikt over een bijrijders-
stoel of -bankje naast de bestuurdersstoel, gaat de 
Belastingdienst volgens intern beleid in ieder geval 
akkoord wanneer de bestelauto minimaal 2,60 meter 
hoog is en 6,50 meter lang. In alle andere gevallen 
hangt het af van de ‘feiten en omstandigheden’ of 
deze uitzonderingssituatie van toepassing is.

• Geen gebruik buiten werktijd

Dit noemt men in de praktijk ook wel de ‘achter het 
hek’ bestelauto. In essentie gaat het om een bestelau-
to die na werktijd op de zaak achterblijft. De werkge-
ver moet aannemelijk maken dat dit inderdaad het 
geval is, bijvoorbeeld door een zorgvuldige sleutel-
administratie of door camerabeelden. De Belasting-
dienst vraagt in de praktijk bijvoorbeeld na waar de 
sleutels worden bewaard en wie er buiten werktijd 
bij de sleutel kan komen. Degene die buiten werktijd 
bij de sleutel kan komen, kan meestal geen gebruik 
maken van deze uitzonderingsregel.

• Verbod op privégebruik

Een verbod op het privégebruik van een bestelauto 
moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:
1. het verbod moet op papier staan;

2. de werkgever moet het verbod bij de loonadminis-
tratie bewaren;

3. de werkgever moet voldoende toezicht houden op 
de naleving van het verbod; en

4. de werkgever moet bij overtreding van het verbod 
een boete opleggen.

In de wettekst wordt overigens gesproken van de 
‘inhoudingsplichtige’. Gemakshalve gaan wij ervan uit 
dat dit de werkgever is, maar dat hoeft uiteraard niet 
altijd het geval te zijn.

Op de website van de Belastingdienst staat een voor-
beeld van zo’n verbod, zie:
Voorbeeldafspraak inzake verbod op privégebruik 
bestelauto. 

Stap 3 Beoordeel of aan de bewijslast wordt voldaan

Wanneer stap 1 en 2 niet van toepassing zijn, komt 
stap 3 aan de orde: de bewijslast. In de wet staat dat 
de bijtelling in dat geval van toepassing is, tenzij men 
kan bewijzen dat de werknemer in een kalenderjaar 
niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden. 
Vaak wordt in de praktijk over het hoofd gezien dat 
het hier gaat om de ‘vrije bewijsleer’. Je mag dus op 
welke manier dan ook aan de bewijslast voldoen. Een 
van deze manieren is het overleggen van een slui-
tende rittenregistratie. Een ander element dat in de 
praktijk vaak over het hoofd wordt gezien, is dat de 
500-kilometergrens per kalenderjaar geldt, dus niet 
per auto, maar (in principe) per persoon.

Voorbeeld 500 kilometer per jaar
Julius komt tot 1 juli met eigen vervoer naar het 
werk. Per 1 juli krijgt hij de beschikking over een 
auto van de zaak. Het ‘toegestane’ aantal privékilo-
meters is 250 (6/12 x 500 kilometer).

Anja heeft het hele jaar de beschikking over een 
auto van de zaak. Tot 1 juli is dit auto 1, daarin rijdt 
zij aantoonbaar 0 privékilometers. Per 1 juli krijgt 
zij de beschikking over auto 2, daarin rijdt zij 600 
privékilometers. Anja krijgt het hele jaar een bij-
telling omdat zij in dit jaar 0 + 600 kilometer privé 
heeft gereden in een auto van de zaak. De bijtelling 
wordt dan naar rato toegepast: 6 maanden bijtel-
ling auto 1 + 6 maanden bijtelling auto 2.

4. Tegenbewijs bijtelling
Hoewel er een vrije bewijsleer geldt, is wel sprake 
van een zware bewijslast. De werknemer moet ‘doen 
blijken’ dat hij in dat kalenderjaar niet boven de 500 
privékilometers uitkomt. Dit kan hij bijvoorbeeld doen 
door middel van een sluitende rittenregistratie. Deze 
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mag worden opgesteld op basis van de richtlijnen van 
de Belastingdienst, maar dat is niet verplicht. 

Rittenregistratie
Het is verstandig om in een rittenregistratie per afzon-
derlijke rit de volgende gegevens te vermelden:
•  de datum;
•  de begin- en eindstand van de kilometerteller;
•  het vertrek- en aankomstadres; 
•  de gereden route, in geval van afwijking van de 

meest gebruikelijke route, bijvoorbeeld bij file of 
wegwerkzaamheden; 

•  of het een privérit is of een zakelijke rit; woon-werk-
verkeer telt mee als een zakelijke rit;

•  de privé-omrijkilometers als tijdens een rit zowel za-
kelijke als privékilometers worden gereden, bijvoor-
beeld bij het omrijden langs de crèche tijdens het 
woon-werkverkeer.

Veelal is een rittenregistratie via een zogenoemd 
black box-systeem een eenvoudige manier om aan 
de bewijslast te voldoen. De Belastingdienst heeft een 
aantal systemen goedgekeurd. Deze systemen hebben 
het Keurmerk Rittenregistratie. Dat wil uiteraard niet 
zeggen dat black box-systemen zonder dit Keurmerk 
niet kunnen worden gebruikt voor het leveren van 
tegenbewijs. Houd er overigens rekening mee dat veel 
rittenregistratiesystemen een afwijking kennen ten op-
zichte van de kilometerteller. Het is dan ook verstandig 
om – bijvoorbeeld maandelijks – de verschillen tussen 
de kilometerteller van de auto en de kilometerstand 
van het black box-systeem te noteren.

Andere manieren van tegenbewijs
Het tegenbewijs kan onder meer bestaan uit het 
maken van een aansluiting tussen de ritten die uit 
de administratie blijken, bijvoorbeeld wanneer uit de 
facturenstroom van een bedrijf duidelijk blijkt welke 
adressen de werknemer heeft bezocht. De werknemer 
kan dan bijvoorbeeld volstaan met een vereenvoudig-
de rittenregistratie waar hij zijn ritten buiten werktijd 
noteert. Een auto die teveel stinkt of te vuil is om privé 
in te rijden, zou ook buiten de bijtelling kunnen vallen, 
vuil of stank is echter erg subjectief. Het hebben van 
een geschikte auto in privé weegt mee bij de bewijs-
last, maar is op zichzelf staand niet voldoende om aan 
de bewijslast te voldoen.

Tegenbewijs per persoon of per auto?

Volgens de hoofdregel moet het tegenbewijs per 
persoon worden geleverd. Als een werknemer de be-
schikking heeft over meerdere auto’s van de zaak, zijn 
echter diverse uitzonderingen mogelijk. Grofweg zijn 
dit de volgende uitzonderingen:

•  Achtereenvolgens meerdere auto’s? Dan geldt de 
500-kilometergrens per persoon.

•  Wisseling van werkgever gedurende het jaar? De 
bewijslast geldt per werkgever, maar je moet er wel 
rekening mee houden dat de 500-kilometergrens 
naar rato wordt toegepast.

5. De verklaringen

De werkgever mag  desgewenst stoppen met het 
inhouden van de bijtelling op het salaris van een 
werknemer wanneer de werknemer een verklaring 
geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend 
zakelijk gebruik heeft aangevraagd.

Verklaring geen privégebruik auto
Deze verklaring kan de werknemer aanvragen wan-
neer hij of zij verwacht in een bepaald jaar niet meer 
dan 500 kilometer privé te rijden met zijn personen- 
of bestelauto van de zaak. De werknemer moet wel 
kunnen bewijzen dat hij niet boven deze kilometer-
grens uitkomt. Wanneer de werknemer dit niet 
kan, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag 
opleggen aan de werknemer of aan de werkgever. De 
Belastingdienst kan deze naheffingsaanslag verhogen 
met een boete. Wanneer de Belastingdienst de nahef-
fingsaanslag aan de werkgever oplegt, kan de werk-
gever deze (met uitzondering van de niet verhaalbare 
premies) verhalen op de werknemer. De boete blijft in 
dit geval echter voor rekening van de werkgever. 

Tip: wanneer de Belastingdienst de boete oplegt aan 
de werkgever, moet de Belastingdienst ook aanneme-
lijk maken dat er opzet of (grove) schuld aanwezig is 
bij de werkgever. Kun je als werkgever laten zien dat 
je regelmatig controle hebt uitgeoefend op het privé-
gebruik, dan komt de boete mogelijk te vervallen.

Tip: constateer je gedurende het jaar dat de werkne-
mer de 500-kilometergrens overgaat? Start dan weer 
met het bijtellen en meldt de overschrijding bij de Be-
lastingdienst. Over de al verstreken periode ontvang 
je een correctiebericht van de Belastingdienst.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
Deze verklaring kan de werknemer alleen aanvragen 
wanneer hij in een bestelauto van de zaak rijdt. Vanaf 
de ingangsdatum van deze verklaring mag de werk-
nemer geen enkele kilometer privé rijden met deze 
bestelauto. Woon-werkverkeer is wel toegestaan. Het 
voordeel van deze verklaring is dat de werknemer 
vanaf de ingangsdatum geacht wordt geen enkele ki-
lometer privé te rijden. De werknemer hoeft hiervoor 
niets bij te houden. Als  de verklaring pas later in het 
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jaar ingaat, moet de werknemer de kilometers tot aan 
de ingangsdatum wel kunnen onderbouwen.
Hoewel de werknemer niets hoeft bij te houden, moet 
hij op verzoek van de Belastingdienst wel kunnen on-
derbouwen dat een op een bepaalde dag gereden rit 
zakelijk is. Kan hij dat niet, dan bestaat het risico dat 
hij alsnog voor het hele kalenderjaar het bewijs van 
zijn privékilometers moet leveren.
Constateert de Belastingdienst dat de werknemer in 
een bepaald jaar toch meer dan 500 kilometer privé 
heeft gereden, dan kan de Belastingdienst een nahef-
fingsaanslag opleggen aan de werknemer of aan de 
werkgever. De Belastingdienst kan deze naheffings-
aanslag verhogen met een boete. Wanneer de Belas-
tingdienst de naheffingsaanslag aan de werkgever 
oplegt, kan de werkgever deze (met uitzondering van 
de niet verhaalbare premies) verhalen op de werkne-
mer. De boete blijft in dit geval echter voor rekening 
van de werkgever. 

Tip: wanneer de Belastingdienst de boete oplegt aan 
de werkgever, moet de Belastingdienst ook aanneme-
lijk maken dat er opzet of (grove) schuld aanwezig is 
bij de werkgever. Kun je als werkgever laten zien dat 
je regelmatig controle hebt uitgeoefend op het privé-
gebruik, dan komt de boete mogelijk te vervallen.

Tip: constateer je gedurende het jaar dat de werkne-
mer de 500-kilometergrens overgaat? Start dan weer 
met het bijtellen en meld de overschrijding bij de Be-
lastingdienst. Over de al verstreken periode ontvang 
je een correctiebericht van de Belastingdienst.

6. Bijtelling in 2022

De bijtelling bedraagt ten minste 22% van de cata-
loguswaarde van de auto (zie voor deze waarde de 
volgende paragraaf). Is de auto minimaal 15 jaar oud? 
Dan is de bijtelling ten minste 35% van de dagwaarde 
van de auto.
Wanneer de datum eerste toelating van de auto in 
2016 of eerder gelegen is, bedraagt de bijtelling ten 
minste 25% van de catalogusprijs van de auto.

Korting op de bijtelling
Wanneer het om een milieuvriendelijke auto van de 
zaak gaat, kun je onder voorwaarden korting krijgen 
op de bijtelling.
In 2022 krijg je 6% korting wanneer het om een auto 
met 0 gram CO2-uitstoot per kilometer gaat. Voor een 
‘gewone’ elektrische auto is deze korting beperkt tot 
2.100 euro. Voor een elektrische auto die rijdt op zon-
necellen of op waterstof, is de korting op de gehele 
cataloguswaarde van toepassing. Per saldo komt dit 
neer op het volgende:

•  Standaard (auto met 1 gram of meer CO2-uitstoot): 
22% bijtelling

•  Elektrische auto: 16% bijtelling over 35.000 euro, 
22% bijtelling over het meerdere

•  Zonnecel- of waterstofauto: 16% bijtelling

Voorbeeld bijtelling
Auto met een cataloguswaarde van 60.000 euro
Uitstoot 1 gram CO2/km
22% bijtelling over 60.000 euro

Elektrische auto
16% bijtelling over 35.000 euro plus 22% bijtelling 
over 25.000 euro

Zonnecel- of waterstofauto
16% bijtelling over 60.000 euro

Overgangsregeling
Wanneer je recht hebt op een korting op de bijtelling, 
houd je deze korting 60 maanden na de datum eerste 
toelating (zie hierna). Gemakshalve wordt dit afge-
rond op hele maanden. 

Voorbeeld korting op bijtelling
Datum eerste toelating 3 mei 2022
Korting op de bijtelling geldt van 3 mei 2022 tot en 
met 30 juni 2027

Datum eerste toelating
De datum eerste toelating van de auto staat vermeld 
op het kentekenbewijs van de auto. Deze datum kun 
je ook vinden door het kenteken van de auto in te 
voeren op de website van de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer: www.rdw.nl. 

Ten minste
De toevoeging van ‘ten minste’ geeft de Belasting-
dienst de ruimte om de bijtelling op een hoger 
percentage vast te stellen wanneer sprake is van 
zogenoemd ‘excessief privégebruik’. De inspecteur 
moet aannemelijk maken dat het privégebruik in dit 
specifieke geval excessief is. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een oud-werknemer die in de praktijk geen enke-
le zakelijke kilometer rijdt.
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7. Waarde van de auto

Is de bijtelling van toepassing, dan bereken je deze 
over de waarde van de auto. Voor een auto die niet 
ouder is dan 15 jaar, is dit de cataloguswaarde: de 
catalogusprijs inclusief btw en bpm. 

Let op: ook bij bestelauto’s bereken je de bijtelling 
over de catalogusprijs inclusief btw en bpm, ook al 
betaal je deze btw en bpm in de praktijk meestal niet.

Youngtimer
Is de auto 15 jaar of ouder (een zogenoemde young-
timer), dan gaat het niet om de catalogusprijs, maar 
om de waarde in het economische verkeer. In de 
praktijk is dit de dagwaarde/verkoopprijs van de auto. 
Deze kan dus elk jaar anders zijn. In de praktijk kun je 
deze waarschijnlijk vinden op de diverse autoverkoop-
sites op internet. Is deze youngtimer net aangekocht, 
dan kun je de recente aankoopprijs gebruiken. Mocht 
de auto na aankoop fors zijn gerestaureerd, dan moet 
je de aankoopprijs uiteraard verhogen met de waar-
destijging na restauratie.

Deze waarde kun je ook vinden door het kenteken 
van de auto in te voeren op de website van de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer: www.rdw.nl onder het 
kopje ‘fiscale waarde’.

8. Bijtelling is ‘inclusief’

Heeft een werknemer een auto van de zaak, dan hoef 
je geen loonbelasting in te houden over de vergoe-
ding of verstrekking van de bij die auto horende 
zaken zoals:

de laadpaal aan huis;
de laadkosten;
de parkeerkosten, et cetera.

Deze zaken worden geacht inbegrepen te zijn in de 
bijtelling. Dit geldt ook voor de elektriciteit voor de 
auto en eventuele nodige aanpassingen, zoals een 
extra groep in de meterkast en een meter om het 
verbruik te meten. 

Let op: gaat de werknemer elders werken of in een 
niet-elektrische auto van de zaak rijden? Dan is de 
restwaarde van de laadpaal aan huis belast als loon in 
natura.

9. Eigen bijdrage

Betaalt de werknemer een eigen bijdrage voor het 
privégebruik van de auto van de zaak, dan mag deze 
eigen bijdrage onder voorwaarden in mindering wor-
den gebracht op de bijtelling. Een voorwaarde is bij-

voorbeeld dat schriftelijk tussen de werkgever en de 
werknemer is overeengekomen dat de eigen bijdrage 
een bijdrage voor het privégebruik betreft. Het kan 
hierbij gaan om een ‘gewone’ eigen bijdrage, maar 
ook om een bijdrage voor een duurdere auto (de zo-
genoemde bovennormbijdrage) of om een bijdrage in 
verband met extra accessoires mag ook aangemerkt 
worden als eigen bijdrage voor het privégebruik. 
Als niet specifiek is overeengekomen dat de eigen 
bijdrage een eigen bijdrage voor het privégebruik is, 
kan de eigen bijdrage slechts in de verhouding privé-
kilometers/totaal kilometers van de bijtelling worden 
afgetrokken.
De bijtelling mag door de eigen bijdrage op kalender-
jaarbasis niet negatief worden. Kortom: gedurende 
het jaar is een negatieve stand toegestaan, zolang het 
op kalenderjaarbasis maar niet het geval is.

Voorbeeld bijtelling en eigen bijdrage
Bijtelling 20.000 euro
Eigen bijdrage privégebruik 1.000 euro per maand
Bijtelling per saldo: 20.000 euro min 12.000 euro = 
8.000 euro

Bijtelling 20.000 euro
Eigen bijdrage privégebruik 2.000 euro per maand
Bijtelling per saldo: 20.000 euro min 24.000 euro = 
0 euro

10. Afkoop bijtelling bestelauto bij door-
lopend afwisselend gebruik

Gaat het om een bestelauto van de zaak? Dan kun je 
de bijtelling mogelijk afkopen tegen een eindheffing 
van 300 euro per bestelauto per jaar. Om van deze 
regeling gebruik te kunnen maken, moet de werkge-
ver onder meer aannemelijk maken dat:
•  er meer werknemers zijn dan bestelauto’s;
•  de werknemers regelmatig wisselend van de 

bestelauto gebruik maken. De bestelauto moet in 
ieder geval minder dan een kwartaal achter elkaar 
dezelfde bestuurder hebben, wissel bij voorkeur 
echter – veel – vaker van bestuurder;

•  de bestelauto niet elke avond met dezelfde be-
stuurder mee naar huis gaat;

•  het individuele privégebruik lastig vast te stellen 
is. Gaat het om een bestelauto met een black box? 
Dan voldoet de bestelauto vaak niet aan deze eis.

Tip: leg een agenda in de bestelauto en laat elke 
bestuurder een paraaf zetten op de dag dat hij/zij de 
bestelauto bestuurt.
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11. Bijzonderheden, uitzonderingen en 
aanvullingen

In dit dossier hebben wij de hoofdlijnen van de re-
gelingen voor de auto van de zaak toegelicht. Er zijn 
uiteraard veel meer bijzonderheden, uitzonderingen 
en aanvullingen.

Tip: in het Handboek Loonheffingen, hoofdstuk 23 
staat het standpunt van de Belastingdienst uitvoerig 
toegelicht. 

De tien belangrijkste punten:

1  De bijtelling geldt alleen voor personen- en bestel-
auto’s. Om te bepalen of een vervoermiddel een 
personen- of bestelauto is, kijk je in artikel 3 van de 
Wet BPM. Naast de indeling personenauto of be-
stelauto, is fiscaal ook relevant of het een gewone 
(bestel)auto, een elektrische auto, een zonnecelau-
to of een waterstofauto betreft.

2  Een auto van de zaak is een auto die op de balans 
van de bv staat, oftewel een auto die tot het zakelij-
ke vermogen van een bedrijf wordt gerekend.

3  De bijtelling voor het privégebruik van de auto van 
de zaak, ook wel autokostenforfait genoemd, is 
een uitzondering op de hoofdregel: loon wordt in 
natura belast tegen de waarde in het economische 
verkeer. Het gaat bij deze regeling niet om het 
belasten van het werkelijke voordeel dat iemand 
heeft, maar om een forfaitair percentage.

4  Gebruik het Stappenplan bijtelling
 Stap 1. Beoordeel of de auto ter beschikking is 

gesteld aan de werknemer
 Stap 2. Beoordeel of de auto onder de bijtelling valt
 Stap 3. Beoordeel of aan de bewijslast wordt vol-

daan

5  De werknemer moet aantonen dat hij in dat kalen-
derjaar niet boven de 500 privékilometers uitkomt. 
Dit kan hij bijvoorbeeld doen door middel van 
een sluitende rittenregistratie. Vaak is een ritten-
registratie via een zogenoemd black box-systeem 
een eenvoudige manier om aan de bewijslast te 
voldoen. 

6  De verklaring geen privégebruik auto kan de 
werknemer aanvragen als hij verwacht in een jaar 
niet meer dan 500 kilometer privé te rijden met zijn 
personen- of bestelauto van de zaak. De werkne-
mer moet wel kunnen bewijzen dat hij niet boven 
deze kilometergrens uitkomt. De verklaring uit-
sluitend zakelijk gebruik kan de werknemer alleen 

aanvragen als hij in een bestelauto van de zaak 
rijdt. Vanaf de ingangsdatum van deze verklaring 
mag de werknemer geen enkele privékilometer 
rijden met deze bestelauto. Woon-werkverkeer is 
wel toegestaan. 

7  De bijtelling bedraagt ten minste 22% van de 
cataloguswaarde van de auto. Als het om een 
milieuvriendelijke auto van de zaak gaat, kun je 
onder voorwaarden korting krijgen op de bijtelling. 
In 2022 krijg je 6% korting als het om een auto met 
0 gram CO2-uitstoot per kilometer gaat. Voor een 
‘gewone’ elektrische auto is deze korting beperkt 
tot 2.100 euro. Voor een elektrische auto die rijdt 
op zonnecellen of op waterstof, is de korting op de 
gehele cataloguswaarde van toepassing.

8  Heeft een werknemer een auto van de zaak, dan 
hoef je geen loonbelasting in te houden over de 
vergoeding of verstrekking van de bij die auto 
horende zaken, zoals de laadpaal aan huis, laad-
kosten, parkeerkosten, etc. De bijtelling is ‘inclu-
sief’. Dit geldt ook voor de elektriciteit voor de 
auto en eventuele nodige aanpassingen, zoals een 
extra groep in de meterkast en een meter om het 
verbruik te meten. 

9  Betaalt de werknemer een eigen bijdrage voor het 
privégebruik van de auto van de zaak, dan mag je 
deze eigen bijdrage onder voorwaarden in minde-
ring brengen op de bijtelling. Een voorwaarde is 
bijvoorbeeld dat de werkgever en de werknemer 
schriftelijk hebben afgesproken dat de eigen bijdra-
ge een bijdrage voor het privégebruik betreft. De 
bijtelling mag door de eigen bijdrage op kalender-
jaarbasis niet negatief worden.

10   De werkgever kan onder voorwaarden de bijtel-
ling bestelauto bij doorlopend afwisselend gebruik 
afkopen tegen een eindheffing van 300 euro per 
bestelauto per jaar. De werkgever moet onder 
meer aannemelijk maken dat er meer werknemers 
zijn dan bestelauto’s.
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