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Bijtelling voordeel privégebruik auto 2017 
In 2017 veranderen de CO2-uitstootgrenzen en de bijbehorende bijtellingspercentages voor 

het privégebruik van personen- en bestelauto’s van de zaak. Het maakt niet uit op wat voor 

brandstof de auto rijdt: de uitstootgrenzen en bijbehorende bijtellingspercentages zijn in alle 

gevallen hetzelfde. 

 

Dat betekent dat de bijtelling voor auto’s die in 2017 of daarna voor het eerst op naam 

worden gesteld, 22% van de cataloguswaarde is. Alleen voor auto’s zonder CO2-uitstoot die 

in 2017 of daarna voor het eerst op naam worden gesteld, geldt een bijtelling van 4%. 

 

 
 

Deze percentages gelden niet bij excessief privegebruik. 

 

Auto’s houden overigens het bijtellingstarief voor een periode die gelijk is aan de standaard 

leaseperiode, rekenend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. 

Het ministerie van Financiën heeft de standaard leaseperiode bepaald op 60 maanden.  

 

Meerdere percentages in de salarisadministratie 
Let op. Er zijn dus vanaf 2017 nog maar twee percentages bijtelling: 4% en 22%. Maar in de 

salarisadministratie (zoals Loon) is de keuze uit percentages veel groter: 

0 – 4 – 7 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 25 – 35%. 
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Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat er in de salarisadministratie veelal ook 

leaseauto’s zullen staan van vóór 2017, met de bijbehorende percentages.  

Vrijstelling bijtelling auto van de zaak 
Er is een vrijstelling van de bijtelling voor zakelijke auto’s die niet meer dan 500 kilometer per 

jaar privé rijden. Wanneer minder dan 500 km privé wordt gereden en een sluitende 

rittenadministratie kan worden overlegd, dan bedraagt de bijtelling nihil. Om aan de bijtelling 

te ontkomen, moet de werknemer zelf aantonen dat er minder dan 500 kilometer privé is 

gereden in een jaar.  

 

Hiervoor moet een sluitende rittenadministratie worden overlegd, die voldoet aan vermelding 

van:  

• Begin- en eindstand van de kilometerteller per rit  

• Adres van vertrek en bestemming  

• Gereden route wanneer deze afwijkt van de meest gebruikelijke  

• Aard van de rit (zakelijk of privé) 

 

Om te voorkomen dat de werkgever al maandelijks een inhouding verricht voor de bijtelling, 

kan de werknemer een ‘verklaring van géén privé-gebruik’ overleggen. Dit ontslaat hem 

echter niet van de verplichting tot het bijhouden van de rittenadministratie.  

 

Bijtelling voor bestelauto’s (grijs kenteken) 
De regels voor de bijtelling bij een bestelauto zijn over het algemeen gelijk aan die voor een 

personenauto. Bij de bestelauto moet men er echter rekening mee houden dat de grondslag 

voor de bijtelling wordt gevormd door de catalogusprijs inclusief de BTW en de BPM, 

ondanks dat de BTW doorgaans kan worden afgetrokken en de BPM feitelijk niet 

verschuldigd is wanneer de auto meer dan bijkomstig wordt gebruikt in het kader van de 

onderneming.  

 

60-maandentermijn verstreken in 2017? 
Hoe zit het met het privégebruik van een auto die in 2012 in gebruik is genomen en waarvan 

de 60-maandentermijn is verstreken? Geldt dan het (voor 2017 verlaagde) 

bijtellingspercentage zonder korting van 22%? 

Er zijn hierbij twee situaties denkbaar. We bekijken ze aan de hand van voorbeelden. 

1) Werknemer heeft een auto op 30 juni 2012 (dus vóór 1-7-2012) ter beschikking gekregen. 

Het betreft een auto met 14% bijtelling. Wat is vanaf 1-7-2017 het bijtellingspercentage voor 

deze auto? 

- De 60-maandentermijn geldt dan niet. Er geldt voor deze auto vanaf 30 juni in principe een 

onafgebroken een korting van 11% (per saldo een bijtelling van 14%), zolang de auto niet 

wisselt van eigenaar of terbeschikkinggestelde. Maar deze 'onafgebroken' kortingsregeling 

wordt beperkt door de 'horizonbepaling 2017'. 

- De korting (en daarmee de bijtelling van 14%) geldt uiterlijk tot en met 31-12-2018. 

- Vanaf 1-1-2019 geldt er geen korting meer. Het bijtellingspercentage (zonder korting) is en 

blijft 25%: het tarief zonder korting zo dat op 31-12-2016 gold. 
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2) Idem situatie1, met dien verstande dat de werknemer de auto op 1-7-2012 gekregen 

heeft.  

 

Er geldt vanaf 1-7-2012 voor de duur van 60 maanden een korting van 11% (per saldo een 

bijtelling van 14%). Aan het eind van deze 60 maanden (in casu op 30-6-2017) moet bezien 

worden of vanuit de wetgeving 2017 opnieuw een korting van toepassing is. Dit is voor deze 

auto niet zo. Op grond van overgangsrecht (artikel 36c, eerste lid, van de Wet LB) geldt er 

een bijtelling van 25%. Met andere woorden, het 22%-tarief dat als maximum-bijtelling in 

2017 in artikel 13bis van de Wet LB staat, geldt voor auto's zonder korting die op of na 1-1-

2017 voor het eerst op naam zijn gesteld. 

 

Auto van de zaak in Loon  
 
In deze uitleg leest u uitgebreid hoe u een auto van de zaak invoert in Loon: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Auto_van_de_zaak_vanaf_2017.pdf 
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