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Stroomschema bijtelling auto van de zaak per 1 januari 2006
Nee

Heeft de werknemer een auto van
de zaak?

De werknemer heeft
geen bijtelling.

Ja
Is er sprake van een grijs of geel kenteken?

Grijs

Geel

Wordt privé-gebruik schriftelijk verboden? Of
kan de bestelauto buiten werktijd niet gebruikt
worden?

Rijdt de werknemer meer dan 500 km per jaar
privé?

Nee

Ja

Nee

Deelt de werknemer de auto met
één of meerdere collega’s
(doorlopende wisselingen)?

Ja

Nee

Ja
De werknemer heeft
geen bijtelling en
hoeft geen
rittenadministratie bij
te houden (1).

De werknemer heeft
geen bijtelling en
hoeft geen
rittenadministratie bij
te houden. U betaalt
€ 300 eindheffing (2).

De werknemer betaalt
22% bijtelling van de
catalogus-waarde van
de auto. U houdt per
loonperiode een deel
van deze bijtelling in op
het salaris (3).

De werknemer
dient een
beschikking aan te
vragen bij de
Belastingdienst.
Sluitende rittenadministratie
noodzakelijk (4).

(1) Indien een werkgever privé-gebruik verbiedt, dit schriftelijk vastlegt, deze in de
loonadministratie bewaart, voldoende toezicht houdt op de naleving en een passende sanctie
oplegt indien het verbod wordt overtreden, dan vindt geen bijtelling plaats en vervalt de eis
van een sluitende rittenadministratie. Afstemming met de inspecteur is hierbij noodzakelijk.
(2) Bij doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto door twee of meerdere chauffeurs, kan de
werkgever de bijtelling (en rittenadministratie) afkopen door jaarlijks € 300 per kenteken in de
eindheffing mee te nemen.
(3) De 22% bijtelling van de cataloguswaarde van de auto wordt via het salaris verwerkt en niet
meer via de inkomstenbelasting.
(4) Dit is conform het beschikkingsvoorstel van staatssecretaris Wijn. De werknemer dient een
beschikking bij de Belastingdienst aan te vragen. Als de werknemer deze aan de werkgever
overhandigd hoeft de werkgever geen bijtelling in te houden. Risico van naheffing en boete ligt
bij de werknemer en niet bij de werkgever.
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