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Een	  andere	  kijk	  op	  “fiscale	  bijtelling”	  
	  
Inleiding	  
Het	  gegeven	  dat	  de	  fiscale	  bijtelling	  ruim	  1,2	  miljoen	  belastingbetalers	  aangaat	  en	  dat	  
de	  fiscus	  al	  enkele	  keren	  het	  uitbrengen	  van	  de	  2e	  Autobrief	  heeft	  uitgesteld	  heeft	  de	  
interesse	  voor	  dit	  onderdeel	  van	  de	  belastingplannen	  sterk	  vergroot.	  
Al	  meer	  dan	  een	  half	  jaar	  lopen	  marktpartijen	  af	  en	  aan	  bij	  het	  MinFin	  om	  ambtenaren	  
te	  voorzien	  van	  hun	  opvattingen	  en	  natuurlijk	  spelen	  daar	  de	  belangen	  van	  de	  
achterliggende	  groeperingen	  een	  duidelijke	  rol.	  Voor	  zover	  de	  staatsecretaris	  (tot	  aan	  
vandaag	  3	  november)	  zijn	  plannen	  heeft	  kenbaar	  gemaakt	  wijst	  dat	  erop	  dat	  hij	  het	  
model	  Autokostenforfait	  voorlopig	  overeind	  houdt	  en	  dus	  dat	  onlogische	  en	  
onredelijke	  uitvoeringsaspecten	  onveranderd	  blijven,	  zoals	  ook	  vele	  voorgangers	  die	  
uit	  de	  weg	  gingen.	  De	  plannen	  gaan	  dus	  nog	  steeds	  uit	  van	  percentages	  van	  de	  cat.	  
prijs	  van	  de	  auto	  die	  niet	  aansluiten	  bij	  de	  werkelijke	  autokosten	  en	  over	  CO2	  uitstoot	  
gegevens	  die	  niet	  waargemaakt	  worden	  en	  die	  er	  tevens	  aan	  voorbij	  gaan	  dat	  
elektriciteit	  voor	  auto’s	  tijdens	  de	  productie	  ook	  CO2	  uitstoot	  met	  zich	  meebrengt.	  	  	  
Het	  lijkt	  mij	  tenminste	  nuttig	  ook	  een	  andere	  invalshoek	  voor	  dit	  belastingvraagstuk	  te	  
bieden,	  met	  name	  aan	  de	  leden	  van	  de	  Vaste	  Kamercommissie	  voor	  Financiën.	  
	  
De	  basis	  
De	  Wet	  Inkomstenbelasting	  vormt	  de	  basis	  voor	  de	  fiscale	  bijtelling:	  het	  uit	  beroep	  of	  
bedrijf	  genoten	  voordeel	  dient	  te	  worden	  belast.	  	  
Al	  ruim	  50	  jaar	  geleden	  is	  ervoor	  gekozen	  om	  het	  te	  belasten	  voordeel	  van	  privé	  
autogebruik	  forfaitair	  vast	  te	  stellen,	  tot	  ruim	  in	  de	  zestiger	  jaren	  10%	  van	  de	  auto	  
nieuwprijs,	  niet	  solide	  maar	  niet	  zodanig	  te	  hoog	  dat	  er	  veel	  verzet	  was	  bij	  de	  
bovenlaag	  van	  werkend	  Nederland.	  Een	  forfaitaire	  benadering	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  
individuele	  bewijslast	  van	  zeer	  velen	  wordt	  voorkomen	  en	  zolang	  het	  forfait	  niet	  zeer	  
onredelijk	  uitpakt	  zal	  het	  forfait	  weinig	  bezwaren	  opleveren.	  
De	  successieve	  verhogingen	  van	  de	  bijtelling	  hebben	  er	  inmiddels	  toe	  geleid	  dat	  voor	  
meer	  dan	  80%	  van	  de	  betreffende	  belastingbetalers	  beslist	  sprake	  is	  van	  onredelijke	  
uitwerking	  van	  de	  bijtelling.	  	  
De	  “tijdelijke	  korting”	  voor	  zeer	  zuinige	  auto’s	  die	  de	  afgelopen	  paar	  jaar	  de	  sterk	  
groeiende	  onvrede	  omtrent	  de	  bijtelling	  wat	  heeft	  doen	  afnemen,	  versterkt	  alleen	  
maar	  het	  gegeven	  dat	  de	  bijtelling	  geen	  enkele	  relatie	  heeft	  met	  de	  Wet	  IB,	  die	  “het	  
genoten	  voordeel”	  als	  basis	  voor	  de	  bijtelling	  voorschrijft.	  
Het	  standaard	  voordeel	  van	  het	  privégebruik	  van	  de	  auto	  van	  de	  zaak	  (naast	  700.000	  
leaseauto’s	  zijn	  er	  ook	  nog	  meer	  dan	  een	  half	  miljoen	  anderszins	  aangeschafte	  
zakelijke	  auto	  ‘s)	  stelt	  de	  fiscus	  op	  jaarlijks	  25%	  van	  de	  catalogusprijs	  en	  dat	  is	  
pertinent	  te	  hoog,	  zelfs	  bij	  meer	  dan	  10.000	  privé-‐kms	  per	  jaar	  en	  naarmate	  het	  
privégebruik	  per	  jaar	  minder	  kilometers	  omvat	  wordt	  het	  steeds	  onredelijker.	  
Doordat	  de	  fiscale	  waardering	  niet	  afhankelijk	  is	  van	  het	  gebruik	  wordt	  het	  gebruik	  
gestimuleerd,	  immers	  als	  er	  veel	  betaald	  moet	  worden	  voor	  gebruik	  dan	  voelt	  het	  
beter	  wanneer	  er	  ook	  veel	  gebruik	  voor	  wordt	  gerealiseerd.	  
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Onredelijke	  hoogte	  van	  de	  bijtelling	  
Dat	  de	  fiscale	  bijtelling	  	  te	  hoog	  is	  blijkt	  uit:	  

a. de	  ontwikkeling	  van	  de	  bijtelling	  
b. de	  vergelijking	  bijtelling	  met	  werkelijke	  autokosten	  

	  
Ad	  a.	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  bijtelling	  
Hoewel	  al	  in	  1941	  een	  belasting	  van	  “genoten	  voordeel”	  in	  de	  belastingplannen	  werd	  
genoemd,	  heeft	  het	  tot	  begin	  50-‐er	  jaren	  geduurd	  voordat	  er	  een	  fiscale	  bijtelling	  van	  
kracht	  werd,	  overigens	  gedurende	  een	  groot	  aantal	  jaren	  alleen	  voor	  die	  belasting-‐
plichtigen	  die	  tot	  een	  jaarlijkse	  aangifte	  Inkomstenbelasting	  verplicht	  waren.	  In	  de	  
afgelopen	  ca.	  50	  jaar	  is	  het	  gemiddeld	  inkomen	  7	  keer	  zo	  hoog	  geworden,	  de	  
catalogusprijs	  van	  auto’s	  9	  keer	  en	  de	  fiscale	  bijtelling	  maar	  liefst	  ruim	  20	  keer	  zo	  hoog.	  
De	  autogebruikskosten	  inclusief	  brandstof	  is	  nagenoeg	  gelijk	  aan	  het	  bruto	  inkomen	  
opgelopen,	  maar	  het	  genoten	  voordeel	  van	  het	  privégebruik	  is	  drie	  keer	  zo	  hard	  
gestegen.	  
	  
Ad.	  b.	  vergelijking	  van	  de	  bijtelling	  met	  werkelijke	  autokosten	  
De	  werkelijke	  gebruikskosten	  van	  een	  auto	  zijn	  afhankelijk	  van	  de	  waardevastheid,	  het	  
aantal	  afgelegde	  kilometers,	  de	  brandstofsoort	  en	  van	  de	  rijstijl.	  Wanneer	  grotere	  
aantallen	  auto’s	  worden	  bekeken	  dan	  blijken	  de	  volgende	  gegevens	  bij	  een	  
gemiddelde	  cat.	  prijs	  van	  €	  41.300:	  	  	   	  
	   	   	   	   	   	   (resp.	  totaalkosten	  en	  %%	  van	  cat.	  prijs)	  
Bij	  20.000	  km.	  per	  jaar	  en	  incl.	  brandstof	  en	  	  BTW	  	   	   €	  	  11.460	   27,7%	  
Bij	  10.000	  km.	  per	  jaar	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  9.354	   22,6%	  
	  
De	  marginale	  kosten	  voor	  10.000	  kilometer	  (verschil	  van	  kosten	  bij	  20.000	  en	  10.000	  
km/jaar)	  belopen	  inclusief	  brandstof	  en	  BTW	  slechts	  €	  	  2.100	  oftewel	  5,1%	  van	  de	  cat.	  
prijs	  van	  de	  auto	  uit	  deze	  prijsklasse	  en	  21	  cent	  per	  km..	  
Een	  bijtelling	  van	  20	  of	  25%	  komt	  in	  de	  buurt	  met	  de	  integrale	  kosten	  voor	  autobezit	  
en	  -‐gebruik	  bij	  10.000	  resp.	  20.000	  km	  per	  jaar	  kan	  dan	  ook	  in	  het	  geheel	  niet	  redelijk	  
genoemd	  worden	  als	  waardering	  voor	  het	  genoten	  	  voordeel	  van	  10.000	  km,	  laat	  staan	  
voor	  het	  geldend	  gemiddelde	  privé-‐gebruik	  van	  de	  auto	  van	  de	  zaak	  dat	  ca.	  	  7.000	  km	  
per	  jaar	  is.	  
	  
Onredelijke	  uitwerking	  van	  de	  fiscale	  bijtelling	  
De	  fiscale	  bijtelling	  verhoogt	  het	  belastbaar	  inkomen	  en	  zo	  vindt	  de	  verhoging	  van	  
Inkomstenbelasting	  plaats	  in	  het	  individueel	  hoogst	  geldende	  IB	  tarief.	  Praktisch	  
betekent	  dit,	  dat	  een	  belastingplichtige	  met	  een	  hoger	  inkomen	  een	  hogere	  heffing	  te	  
betalen	  krijgt.	  Bij	  andere	  vormen	  van	  vervoer	  is	  geen	  verschil	  in	  reiskosten	  in	  verband	  
met	  de	  hoogte	  van	  het	  inkomen.	  	  
Daar	  komt	  nog	  bij	  dat	  het	  streven	  om	  automobilisten	  vaker	  het	  Openbaar	  Vervoer	  te	  
laten	  gebruiken	  in	  het	  geheel	  niet	  gehonoreerd	  wordt	  met	  enige	  verlaging	  van	  de	  extra	  
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IB	  belasting	  voor	  minder	  autogebruik,	  en	  zo	  wordt	  vaker	  fietsen	  of	  OV-‐gebruik	  bij	  
hoger	  inkomen	  ook	  een	  overeenkomstig	  grotere	  aderlating.	  
Naarmate	  de	  belastingplichtige	  minder	  gebruik	  maakt	  van	  de	  zaakauto	  neemt	  de	  
onredelijkheid	  toe;	  200	  Euro	  extra	  belasting	  inhouding	  per	  maand	  geldt	  zowel	  voor	  
200	  als	  voor	  1.000	  km	  per	  maand	  (één	  Euro	  of	  20	  cent	  per	  km.)	  voor	  de	  auto	  van	  de	  
zaak.	  
	  
Fiscale	  Bijtelling	  raakt	  ook	  de	  werkgever	  
Kenmerk	  van	  een	  auto	  van	  de	  zaak	  is	  dat	  de	  werkgever/	  de	  organisatie	  die	  de	  auto	  
aanschaft	  vervolgens	  ook	  de	  bezitskosten	  en	  de	  gebruikskosten	  ervan	  draagt.	  In	  die	  
gevallen	  waar	  de	  werkgever	  in	  verband	  met	  het	  toegestane	  privé-‐gebruik	  een	  deel	  van	  
de	  autokosten	  aan	  de	  werknemer	  in	  rekening	  brengt	  dalen	  weliswaar	  de	  autokosten,	  
maar	  voor	  de	  werknemer	  nemen	  de	  kosten	  toe:	  per	  100	  Euro	  vergoeding	  daalt	  de	  
fiscale	  bijtelling	  met	  datzelfde	  bedrag,	  maar	  de	  post	  extra	  Inkomstenbelasting	  met	  niet	  
meer	  dan	  37	  tot	  52%,	  zodat	  per	  100	  Euro	  vergoeding	  ten	  gunste	  van	  de	  werkgever	  de	  
kosten	  voor	  de	  belastingplichtige	  (extra	  belasting	  plus	  vergoeding)	  toenemen	  met	  
tussen	  63	  en	  48	  Euro.	  
De	  ruimte	  voor	  werkgevers	  om	  een	  vergoeding	  voor	  privé-‐gebruik	  af	  te	  spreken	  is	  dan	  
ook	  minimaal.	  Medewerkers	  die	  de	  bijtelling	  als	  zwaar	  onrechtvaardig	  voelen	  en	  mede	  
daarom	  maximaal	  gebruik	  maken	  van	  de	  privé-‐gebruiksmogelijkheden,	  drijven	  
daarmee	  de	  autokosten	  voor	  de	  werkgever	  verder	  op.	  Minder	  bedrijfsresultaat	  en	  
winstbelasting	  zijn	  daar	  het	  gevolg	  van.	  
	  
Er	  zijn	  ook	  oplossingen	  
	  
Kijkend	  naar	  de	  werkelijke	  problematiek	  komen	  oplossingen	  aan	  de	  oppervlakte	  die	  
beduidend	  afwijken	  van	  het	  geschuif	  van	  procentje	  meer	  of	  minder	  bijtellingswaarde	  
en/	  of	  CO2	  grens	  hier	  of	  daar	  met	  een	  paar	  gram	  per	  km.	  wijzigen,	  zoals	  de	  fiscus	  en	  
haar	  gesprekspartners	  de	  afgelopen	  maanden	  lijken	  te	  hebben	  gedaan.	  
	  
Met	  betrekking	  tot	  een	  ander	  plan	  is	  dan	  een	  keuze	  te	  maken:	  moet	  de	  onredelijkheid	  
er	  helemaal	  uit	  of	  teruggebracht	  tot	  een	  niveau	  waarmee	  te	  leven	  valt.	  
	  
1.	  Het	  meest	  eenvoudige:	  verlaag	  de	  bijtelling	  tot	  een	  vast	  lager	  percentage	  voor	  het	  
ter	  beschikking	  hebben	  van	  de	  auto,	  bijvoorbeeld	  10,	  14	  en	  18	  procent	  voor	  resp.	  
elektrisch,	  PHEV	  en	  verbrandingsmotor	  aandrijving.	  De	  onredelijkheid	  blijft	  dat	  er	  geen	  
relatie	  is	  tussen	  bijtelling	  en	  aantal	  gereden	  privé	  kms,	  doch	  het	  verlaagde	  niveau	  
neemt	  een	  groot	  deel	  van	  de	  praktische	  bezwaren	  weg.	  Het	  tegelijkertijd	  vervangen	  
van	  “verklaringen	  van	  geen	  privé-‐gebruik”	  door	  “verklaringen	  van	  uitsluitend	  zakelijk	  
gebruik”	  zal	  kunnen	  leiden	  tot	  ca.	  200.000	  minder	  uitzonderingsposities.	  	  	  
	  
2.	  Verander	  de	  bijtelling	  in	  een	  heffing;	  in	  plaats	  van	  bijtelling	  met	  verschillende	  
uitkomsten	  door	  verschillende	  IB	  percentages,	  een	  maandelijkse	  heffing	  toepassen	  
nog	  steeds	  gerelateerd	  aan	  de	  cat.	  prijs	  van	  de	  auto.	  Het	  maandelijks	  innen	  van	  de	  
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heffing	  (bijvoorbeeld	  0,75%	  van	  de	  cat	  prijs	  per	  maand	  =	  9,0	  %	  per	  jaar)	  zal	  het	  effect	  
van	  “ontwijkingen”	  van	  zelfstandig	  ondernemers	  nagenoeg	  geheel	  teniet	  doen.	  	  	  
	  
3.	  Maak	  de	  betaling	  aan	  de	  werkgever	  voor	  privé-‐gebruik	  aftrekbaar	  op	  de	  (netto)	  
belastingheffing	  in	  plaats	  van	  op	  de	  (bruto)	  bijtelling.	  Dit	  zal	  de	  afspraken	  tussen	  
werkgevers	  met	  werknemers	  ter	  zak	  van	  vergoeding	  voor	  privé-‐	  gebruik	  ten	  goede	  
komen.	  
	  
4.	  Splits	  de	  fiscale	  benadering	  in:	  “beschikbaar	  hebben”	  en	  “omvang	  van	  gebruik”,	  
waarbij	  wel	  aan	  de	  orde	  komt	  dat	  het	  gebruik	  dan	  ook	  gemeten	  moet	  worden.	  

a. beschikbaar	  hebben	  te	  belasten	  met	  een	  heffing	  (als	  onder	  2.	  genoemd)	  
b. per	  km	  een	  vergoeding	  laten	  betalen	  aan	  de	  werkgever	  (die	  immers	  de	  kosten	  

van	  alle	  kms	  draagt)	  
De	  werkgever	  is	  daarbij	  een	  partner	  van	  de	  fiscus:	  het	  belang	  van	  de	  vergoeding	  voor	  
privé-‐kms	  is	  meteen	  duidelijk,	  het	  verlaagt	  de	  bedrijfskosten	  van	  de	  werkgever	  met	  ca.	  
1.500	  Euro	  per	  auto	  en	  dat	  gaat	  gepaard	  met	  20	  tot	  52%	  van	  dat	  bedrag	  aan	  extra	  
winstbelasting.	  
Voorwaarde	  zal	  moeten	  zijn	  dat	  elke	  werkgever	  die	  hiervoor	  kiest	  zich	  voor	  alle	  auto’s	  
akkoord	  verklaart	  met	  een	  rit	  registratie	  systeem	  en	  het	  bijhouden	  van	  het	  privé-‐
gebruik	  per	  auto/werknemer.	  Bij	  niet	  benutten	  van	  deze	  benadering	  zal	  de	  bestaande	  
bijtelling	  in	  stand	  blijven	  (voor	  alle	  auto’s/medewerkers)	  
Een	  en	  ander	  betekent	  een	  tijdelijk	  verzwaring	  van	  de	  organisatie.	  	  
	  
Voorbeeld	  (voorstel	  4)	  
Pas	  heffing	  toe	  voor	  beschikbaarheid	  (woon-‐werkverkeer	  en	  evt.	  privégebruik)	  in	  
combinatie	  met	  een	  faciliteit	  voor	  vergoeding	  privé-‐gebruik	  aan	  de	  werkgever	  
	  
	   	   	   	   Percentage	  van	  cat.	  prijs/	  	  	   vergoeding	  per	  km	  
	   	   	   	   heffing	  per	  maand	   	   aan	  werkgever	  
	  
Elektrisch	   	   	   0,3%	  van	  cat.	  prijs	   	   11	  cent	  per	  km	  
HPEV	   	   	   	   0,5%	   	   	   	   15	  
Verbrandingsmotor	   	   0,7%	   	   	   	   19	  
	  
	  
Opm.	  Het	  is	  aan	  te	  raden	  om	  de	  gunstiger	  uitpakkende	  maatregelen	  voor	  te	  behouden	  
aan	  echt	  schone	  auto’s	  (moeten	  voldoen	  aan	  Euro	  6	  norm)	  en	  eventuele	  dekking	  voor	  
verminderde	  belastinginkomsten	  o.a.	  te	  zoeken	  in	  het	  afschaffen	  van	  alle	  vrijstellingen	  
van	  BPM	  en	  houderschapsbelasting	  voor	  auto’s	  die	  niet	  voldoen	  aan	  Euronorm	  4	  en/of	  
een	  hogere	  CO2	  uitstoot	  hebben	  dan	  180	  gram	  per	  km.	  	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  



	  
Notitie	  ter	  aanvulling	  van	  ideeën	  omtrent	  
Fiscale	  Bijteling	  /	  Autokostenforfait	  	  
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Uiteraard	  is	  LeaseConsult	  beschikbaar	  voor	  nadere	  toelichting,	  berekeningen	  als	  ook	  
voor	  begeleiding	  van	  projecten	  ter	  zake.	  	  
	  
	  
	  
Over	  LeaseConsult	  
LeaseConsult	  is	  onafhankelijk	  adviseur	  ten	  behoeve	  van	  alle	  marktpartijen	  op	  het	  
gebied	  van	  vervoerbeleid	  en	  voertuigexploitatie.	  	  
Opgericht	  in	  1988	  en	  (mede)initiatiefnemer	  van	  Lease&Fleet	  Academy,	  Orde	  van	  
Fleetmanagement	  Adviseurs	  en	  (in	  voorbereiding)	  van	  Stichting	  Verantwoord	  	  
Automobilisme	  zowel	  als	  van	  Keurmerk	  Autoleasing.	  


