
Bijtelling privégebruik auto 2017 
 

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan 
moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt 
aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. 

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2017 
zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. De bijtelling is afhankelijk 
van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar 
opnieuw vastgesteld. In 2017 vallen alleen auto’s zonder CO2-uitstoot in het 
4%-tarief. 

De onderstaande tabel geldt voor auto’s die in 2017 voor het eerst op naam 
zijn gezet. 

Tabel percentage bijtelling 2017 

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer 

4% bijtelling 0 

22% bijtelling meer dan 0 

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22. Is uw auto voor 
het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-
bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing. 

Hoe lang geldt het verlaagde percentage? 
Valt u in het verlaagde bijtellingspercentage (4%)? Dat percentage geldt voor 
een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de 
maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is 
afgegeven. Wordt een auto op 7 maart tenaamgesteld, dan start de 60-
maandsperiode dus op 1 april. 

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage 
opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. 
Het nieuwe percentage geldt dan weer voor een periode van 60 maanden. 

  



Bijtelling privégebruik auto 2016 
 

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan 
moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt 
aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. 

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2016 
zijn er 4 tarieven voor de bijtelling: 4%, 15%, 21% en 25%. De bijtelling is 
afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden 
ieder jaar opnieuw vastgesteld. 

De onderstaande tabel geldt voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam 
zijn gezet. 

Tabel percentage bijtelling 2016 

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer 

4% bijtelling 0 

15% bijtelling meer dan 0, maar niet meer dan 50 

21% bijtelling meer dan 50, maar niet meer dan 106 

25% bijtelling meer dan 106 

Hoe lang geldt het verlaagde percentage? 
Valt u in een verlaagd bijtellingspercentage (4%, 15% of 21%)? Dat 
percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op 
de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een 
kenteken is afgegeven. Wordt een auto op 7 maart tenaamgesteld, dan start 
de 60-maandsperiode dus op 1 april. 

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage 
opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. 
Het nieuwe percentage geldt dan weer voor een periode van 60 maanden. 

Auto's ouder dan 15 jaar 
Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het 
economisch verkeer (dagwaarde). Als een auto bijvoorbeeld 15 jaar oud 
wordt op 1 mei, gaat u de eerste 4 maanden uit van de cataloguswaarde en 
de overige maanden van de waarde in het economische verkeer. 

  



Bijtelling privégebruik auto 2015 
 

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan 
moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt 
aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. 

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2015 
zijn er 5 tarieven voor de bijtelling: 4%, 7%, 14%, 20%, 25%. De 
uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. 

De onderstaande tabel geldt voor auto’s die in 2015 voor het eerst op naam 
zijn gezet. 

Tabel percentage bijtelling 2015 

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer 

4% bijtelling 0 

7% bijtelling 50 gram of minder 

14% bijtelling meer dan 50, maar niet meer dan 82 

20% bijtelling meer dan 82, maar niet meer dan 110 

25% bijtelling meer dan 110 

Hoe lang geldt het verlaagde percentage? 
Valt u in een verlaagd bijtellingspercentage (4%, 7%, 14% of 20%)? Dat 
percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op 
de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een 
kenteken is afgegeven. Wordt een auto op 7 maart tenaamgesteld, dan start 
de 60-maandsperiode dus op 1 april. 

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage 
opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. 
Het nieuwe percentage geldt dan weer voor een periode van 60 maanden. 

 

  



Eerste kenteken afgegeven in 2014 
Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2014? Dan geldt de bijtelling in 
de tabel hieronder. De bijtelling is altijd een percentage van de 
cataloguswaarde van de auto. 

CO2-uitstoot per kilometer Soort brandstof Percentage van de 
cataloguswaarde 

0 gram diesel 4% 

50 gram of minder 
en meer dan 0 gram 

diesel 7% 

85 gram of minder 
en meer dan 50 gram 

diesel 14% 

111 gram of minder  
en meer dan 85 gram 

diesel 20% 

0 gram andere brandstof dan 
diesel 

4% 

50 gram of minder 
en meer dan 0 gram 

andere brandstof dan 
diesel 

7% 

88 gram of minder  
en meer dan 50 gram 

andere brandstof dan 
diesel 

14% 

117 gram of minder  
en meer dan 88 gram 

andere brandstof dan 
diesel 

20% 

Alle overige auto's - 25% 

Hoelang geldt het percentage? 
Valt uw auto in een verlaagd bijtellingspercentage? Dan geldt dat percentage 
voor een periode van 60 maanden. 
Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand 
waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook 
gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto 
gaat gebruiken. 

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage 
opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. 
Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden. 



Kenteken afgegeven vóór 2014 
Is de auto vóór 2014 voor het eerst tenaamgesteld? Dan gelden er lage 
bijtellingspercentages voor zuinige en zeer zuinige auto’s. Voor auto’s met 
een co2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer is de bijtelling 0%. 

Zuinige en zeer zuinige auto's 
Voor zuinige en zeer zuinige auto’s gelden verlaagde bijtellingspercentages. 
Voor zuinige auto’s geldt een bijtelling van 20% van de waarde van de auto. 
Voor zeer zuinige auto’s is dat 14%. Of een auto (zeer) zuinig is, hangt af 
van de CO2-uitstoot. De uitstootgrenzen voor (zeer) zuinige auto’s worden 
jaarlijks vastgesteld. U leest meer hierover in het overzicht per jaar. 

Het moment waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen (datum 
1e tenaamstelling) bepaalt mede het bijtellingspercentage. 

Datum tenaamstelling vanaf 1 juli 2012 
Voor auto’s met een eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2012, geldt het 
bijtellingspercentage voor 60 maanden. Na afloop van die periode moet u 
opnieuw kijken in welke bijtellingscategorie de auto valt. Die 
bijtellingscategorie geldt dan ook weer 60 maanden. 

De 60-maandsperiode start op de 1e dag van de maand die volgt op de 
tenaamstelling. Wordt een auto op 7 maart tenaamgesteld, dan start de 60-
maandsperiode dus op 1 april. 

Datum tenaamstelling vóór 1 juli 2012 
Is de auto uiterlijk op 30 juni 2012 tenaamgesteld, dan geldt het dan 
geldende bijtellingspercentage tot het moment dat de auto verkocht wordt. 
De beperking tot 60 maanden is niet van toepassing. De eventuele lage 
bijtelling blijft gelden tot de tenaamstelling van de auto wijzigt. Wordt de 
tenaamstelling gewijzigd, maar blijft de vaste bestuurder gelijk? Dan blijft het 
oude percentage van toepassing. 

Datum tenaamstelling vanaf 1 juli 2012, maar 1e 
tenaamstelling voor 1 juli 2012 
Wordt de auto op 1 juli 2012 of later voor de 2e of volgende keer 
tenaamgesteld, maar ligt de datum van 1e tenaamstelling voor 1 juli 2012? 
Dan mag u het per 30 juni 2012 geldende bijtellingspercentage nog maximaal 
60 maanden gebruiken. Deze 60-maandsperiode gaat in op 1 juli 2012, 
ongeacht de datum van werkelijke tenaamstelling. Het percentage dat geldt 
op 30 juni 2012 mag u dus gebruiken tot uiterlijk 1 juli 2017. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/privegebruik_auto/waarde_van_de_auto
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/A1001001A14A28A74750G54800#HL-21.3.6


Auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km 
Het moment waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen (datum 
1e tenaamstelling) bepaalt mede het bijtellingspercentage. Voor auto's met 
een CO2-uitstoot van 0 tot en met 50 gram per kilometer geldt sinds 
1 januari 2012 het volgende: 

• Datum 1e tenaamstelling vóór 1 januari 2012 
Het bijtellingspercentage is 0% tot 1 januari 2017. 

• Datum 1e tenaamstelling tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2014 
Het bijtellingspercentage is 0% gedurende 60 maanden. Deze termijn 
van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de 
maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt. Op de laatste dag van 
de termijn van 60 maanden stelt u de bijtelling privégebruik auto 
opnieuw vast op basis van het percentage dat dan geldt. 

Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn beide gekoppeld 
aan het kentekenbewijs. Ze blijven gelden als de auto van eigenaar wisselt. 

 

 

Bron: Belastingdienst 
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