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Situatieschets en voorbeeld 

Als een auto van de zaak 60 maanden heeft 'bereikt' na de eerste tenaamstelling dan vervalt 

in veel gevallen het bijtellingspercentage. Er gaat een nieuw bijtellingspercentage gelden, 

maar dan normaliter slechts voor steeds 12 maanden.  

 

Voorbeeld voor het jaar 2023 

- Eerste tenaamstelling van een Volkswagen Passat is 18 maart 2018.  

- De bijtelling gaat in op de eerste van het volgende tijdvak. In ons voorbeeld dus op 1 april 

2018.  

- Er is één werknemer die in deze auto van de zaak rijdt: de heer Bakker. 

- De bijtelling van deze auto van de zaak bedraagt 14%.  

- Dit bijtellingspercentage eindigt wettelijk na 60 maanden. Dan is het dus 31 maart 2023 (in 

ons voorbeeld). 

- Het nieuwe bijtellingspercentage (één jaar geldig) start vanaf de 1e van de volgende 

maand: 1 april 2023 

- In Loon (2023) ziet dat er zo uit: 

 

 
Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer/thuiswerk, Gegevens auto 
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(Bij vierwekenverloningen start het nieuwe bijtellingspercentage vanaf de 1e van de volgende 

vierwekenperiode: 25 maart 2023. In ons voorbeeld gaan we echter uit van maand-

verloningen.) 

 

 

Afsluiten termijn van 60 maanden 

Als de bijtellingstermijn van 60 maanden eindigt, doet u in Loon het volgende op het tabblad 

'Vervoer/thuiswerk' bij de werkgever: 

 

Afsluiten privé-gebruik 

- Beëindig – in ons voorbeeld - alle privé-gebruik uiterlijk per 31032023, bij de optie 'Privé-

gebruik': 

 

 
Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer/thuiswerk, Privé-gebruik  

 

- Sla de gegevens op met 'OK'  

 

Afsluiten gebruik ‘oude auto’ 

Naast het afsluiten van het privé-gebruik moet ook het gebruik van de ‘oude’ auto worden 

afgesloten. Dat doet u als volgt:   

- Vul het veldje ‘Datum verkoop’ in. NB U verkoopt deze auto uiteraard niet echt, maar om 

e.e.a. administratief correct in Loon te verwerken, is deze actie nodig.  

 

In ons voorbeeld is de datum verkoop 31 maart 2023 omdat dan de periode van 60 maanden 

verstreken is:  
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Afbeelding: Werkgevergegevens, Gegevens auto/fiets  

 

Invoeren nieuwe termijn 

We gaan nu de 'nieuwe' termijn van (nu nog slechts) 9 maanden (april t/m december 2023) 

ingeven in Loon. De bijtelling dient na de 60 maanden immers (opnieuw) bepaald te worden 

voor de rest van het jaar, volgens de bijtellingsregels van dat jaar.  

 

- Voer de data van de auto geheel opnieuw in. Via het tabblad 'Vervoer/thuiswerk', 'Voeg 

toe', 'Gegevens auto'.  

- Voer daarbij de nieuwe 'Bijtellingscategorie' in. In ons voorbeeld 22%.  

- 'Huidig % bijtelling t/m' wordt in ons voorbeeld 31122023, vanwege de bijtellingsperiode van 

de resterende 9 maanden (2023). Tegen die tijd zal Loon wederom, en ruim op tijd, de taak 

tonen (ook via het importverslag van ‘volgend jaar’) om e.e.a. aan te passen. 

 

 
Afbeelding:  Werkgevergegevens, Vervoer/thuiswerk, Gegevens auto, opnieuw ingevoerd 

 

- Sla deze gegevens op met 'OK' 

- Vul nu het gewenste privégebruik ervan in, via de optie 'Privé-gebruik', 'Voeg toe'. 
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- Let op: de datum 'In gebruik van' wordt in ons geval: 01042023. 

- Een en ander ziet er nu zo uit:  

 

 
Afbeelding:  Werkgevergegevens, Vervoer/thuiswerk, Privé-gebruik, opnieuw ingevoerd 

 

- Sla deze gegevens op met 'OK' (2x). 

 

- Het scherm 'Vervoer/thuiswerk' bij de werkgever ziet er - in ons voorbeeld van 2023 - na de 

'tweede keer invoeren' als volgt uit:  

 

Afbeelding:  Werkgevergegevens, Vervoer/thuiswerk, na 'tweede keer invoeren' (uitsnede) 

 

U hebt nu de betreffende auto van de zaak (met het herziene bijtellingspercentage), en het 

privé-gebruik ervan, correct ingevuld voor de 'nieuwe periode'. Loon zal dat uiteraard correct 

verwerken in de loonstroken en de loonaangifte.  

 

Bij de werkNemer kunt u op het tabblad 'Loon', 'Vervoer/thuiswerk' ter informatie o.a. zien 

welke auto van de zaak hij of zij heeft, welk bijtellingspercentage er geldt, tot wanneer, en de 

eventuele eigen bijdrage.  
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Meer info bijtelling auto van de zaak 

In de praktijk zijn er een hele reeks aan mogelijke bijtellingspercentages:  
 

 
Afbeelding: Lijst aan mogelijke bijtellingen 
 
Bijtellingspercentages 2023 versus 2022 

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 

2022 voortgezet, maar wel geleidelijk afgebouwd. Dat was al eerder bekend. In 2023 blijft de 

korting 6%-punt (2022 eveneens 6%-punt), zodat de bijtelling ongewijzigd 16% (22% minus 

6%) blijft. Voor 2025 gaat 5%-punt gelden en wordt de bijtelling dus 17%. 

 

Daarnaast wordt de zogenoemde cap, het deel van de catalogusprijs waarop de korting van 

toepassing is, per 2023 verlaagd naar  € 30.000 (was in 2022 nog € 35.000). Deze 

drempelkorting van € 30.000 blijft tot en met 2025 gelden. Voor elke euro hierboven geldt 

een bijtellingspercentage van 22%. In het Klimaatakkoord is ook vastgelegd dat deze vorm 

van subsidie op emissievrije auto’s in 2026 volledig afgebouwd is. 

Onderstaand een vergelijking van de bijtellingspercentages 2021 t/m 2023: 

 
 

Overzicht Belastingdienst 

Hier vindt u de zogeheten 'Handreiking bijtellingspercentages 2011-2026' opgesteld door de 

Belastingdienst: https://samenwerken.pleio.nl/file/download/af58c596-22ae-4ed6-ba69-

87fe83bd481b/tabel_bijtelling_2011-2026.pdf 
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