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Auto van de zaak of privé (2)? 
Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden, dan kunt u kiezen of u de auto als 
ondernemingsvermogen of als privévermogen wilt aanmerken. 
Zie hiervoor Auto van de zaak of privé (1)? 

Als u er voor kiest om de auto als privévermogen aan te merken dan mag u € 0,19 per zakelijke 
kilometer in mindering brengen op de ondernemingswinst. 
 
Als u ervoor kiest om de auto als ondernemingsvermogen aan te merken, dan krijgt u een fiscale 
bijtelling over de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. Deze bijtelling bedraagt 25%. Voor 
auto met een lage(re) CO2-uitstoot kunnen lagere percentages gelden. Voor hierna het overzicht met 
de diverse percentages voor de fiscale bijtelling. 
Is de auto ouder dan 15 jaar dan bedraagt de fiscale bijtelling (slechts) 35% van de waarde in het 
economisch verkeer. 
LET OP de fiscale bijtelling kan nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten. 
Tot de werkelijke kosten worden gerekend: de afschrijvingen, rentekosten, brandstof en onderhoud, 
verzekeringen en wegenbelasting en overige bijkomende kosten. De boekwinst (of het verlies) 
behoren niet tot de werkelijke kosten en mogen er dus buiten gelaten worden. 
 
U kunt dus uitrekenen wat de fiscaal gunstigste beslissing is, of privévermogen en dan 19 cent per 
kilometer declareren of ondernemingsvermogen en dan een fiscale bijtelling rekening houdend met 
de ten laste van de winst komende kosten van de auto. Bij deze berekening zult u wel een aantal 
schattingen moeten maken over de werkelijke kosten van de auto en de levensduur en afschrijving 
van de auto en over het aantal kilometers zakelijk en privé. 

Als u verdere vragen heeft over de auto van de zaak of hulp nodig hebt bij de berekening voor de 
keuze privé- of ondernemingsvermogen, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 
74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl. 

 

CO2-uitstoot en fiscale bijtelling 

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 
2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief 
voor de bijtelling.  
Op auto's die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is 
voor zover ze daar nog geen recht op hadden met ingang van 1 januari 2012 het 0% tarief van 
toepassing tot 1 januari 2017. Voor personenauto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 
gr/km die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt 
gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling. 

Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien 
deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt. 

In de tabel hieronder zijn de CO2-schijfgrenzen per 1 januari 2013 en per 1 januari 2012 opgenomen. 
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Bijtelling afhankelijk van CO2-uitstoot (in gr/km)  

  1 januari 2013  1 januari 2012 
Alle brandstoffen m.u.v. diesel   
0% bijtelling <51  <51 
14% bijtelling 51-95  51-110 
20% bijtelling 96-124 111-140 
25% bijtelling >124 >140 
   Diesel   
14% bijtelling  50-88  <96 
20% bijtelling  88-112  96-116 
25% bijtelling  >112  >116 

Auto's met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, 
houden dat lagere bijtellingspercentage in ieder geval tot 1 juli 2017 en wordt het 
bijtellingspercentage daarna aangepast overeenkomstig de dan geldende normen. 

Indien de auto sinds 30 juni 2012 niet zowel een andere eigenaar als een andere gebruiker heeft 
gekregen, blijft de bijtelling van 14% en 20% behouden tot het moment dat zich dit wel voordoet. 
Auto's met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vanaf 1 juli 2012 op naam is of wordt 
gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 
60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van 
de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto 
tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd 
bijtellingspercentage in aanmerking komt. 


