
U bent werknemer, ondernemer of freelancer en u rijdt auto om uw werk, uw relaties of uw klanten  

te bereiken. Heeft u een auto van de zaak ter beschikking? Dan wordt in veel gevallen een vast 

bedrag opgeteld bij uw fiscale loon of uw fiscale winst. Bent u werknemer? Dan zal uw werkgever 

maandelijks een bedrag aan loonheffingen over de bijtelling inhouden en afdragen. Bent u onder-

nemer dan leidt de bijtelling – of beter gezegd onttrekking – tot een extra te betalen inkomsten- 

belasting/premie volksverzekering en (eventueel) inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering-

wet. Voor freelancers gelden dezelfde regels voor de bijtelling als voor ondernemers.

Geen bijtelling
Wanneer u in een auto van de zaak rijdt heeft u te maken met een bijtelling. 

De fiscus berekent deze bijtelling voor personenauto’s en bestelauto’s over de 

cataloguswaarde inclusief btw en BPM. 

In een aantal gevallen is er geen sprake van die bijtelling. Bijvoorbeeld wanneer 

u in een kalenderjaar niet meer dan 500 km privé rijdt met de auto van de zaak. 

Om dat te bewijzen houdt u een zogenaamde rittenregistratie bij. Ook kunt u een 

‘Verklaring geen privé gebruik auto’ bij de Belastingdienst inleveren. Er zijn meer 

situaties waarin bijtelling (deels) achterwege kan blijven. Verder is het zo dat 

niet voor alle auto’s dezelfde bijtelling geldt. Criteria liggen besloten in zaken als 

de CO2 uitstoot, de datum van tenaamstelling en de mate van zuinigheid van de 

betreffende auto. Voor oldtimers zijn speciale regelingen.

Voor rijschoolhouders en bestuurders van bestelauto’s geldt een vereenvoudigde 

rittenregistratie, omdat een werknemer door de aard van de werkzaamheden 

meestal veel ritten op één dag maakt. Dan betekent het bijhouden van een 

rittenregistratie voor hem en zijn werkgever een te grote administratieve en 

financiële last. 

Speciale regeling voor de autobranche
Wanneer u werkzaam bent in de autobranche maken uw medewerkers vaak 

gebruik van verschillende (demonstratie)auto’s waarvan de catalogusprijs per 

model uiteen zal lopen. 

Auto
van de
zaak?

De accountants en fiscaal 

juristen van Bloemsma+Faassen 

Accountants en belastingadviseurs 

zijn er om ingewikkelde vraagstukken 

te vertalen naar begrijpelijke 

oplossingen. Heeft u naar aanleiding 

van de hier geboden informatie vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op, 

we helpen u graag verder!

WWW.BLOEMSMAENFAASSEN.NL



Voor u heeft de Belastingdienst de Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor 

de autobranche gepubliceerd. Deze geldt voor alle werkgevers in de autobranche 

die door wisselend gebruik van auto’s de grondslag voor de bijtelling moeilijk 

kunnen vaststellen. De handreiking is bedoeld voor autodealers, handelaren in 

tweedehandse auto’s, leasemaatschappijen en importeurs. 

Snelle veranderingen
Aangezien de regelgeving omtrent het zakelijk gebruik van de auto regelmatig  

verandert, raden wij u aan voorafgaand aan het nemen van beslissingen even 

contact met ons op te nemen. Zo bent u steeds goed geïnformeerd en komt u niet 

voor onaangename verrassingen te staan.

Bloemsma+Faassen heeft vestigingen in Groningen, Assen en Hoogezand.

Wilt u meer weten?
Wij realiseren ons dat het verstrekken van informatie vaak nieuwe vragen oproept. Omdat uw situatie wellicht iets 

anders is dan de beschreven situatie of omdat u dieper op de materie in wilt gaan. De accountants en fiscaal juristen 

van Bloemsma+Faassen zijn steeds dichtbij en bieden graag meerwaarde. We zijn er, en we zijn er voor u!

www.bloemsmaenfaassen.nl

De informatie in deze flyer is met grote zorg samengesteld. Bloemsma+Faassen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de flyer. Het copyright van tekst- en beeldmateriaal in deze flyer behoort aan Bloemsma+Faassen.

Volg ons op Twitter via @BloemsmaFaassen
Like ons op www.facebook.com/BloemsmaenFaassen


