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Makkelijker kunnen we het niet maken...

De Wet Uitwerking Autobrief II vereenvoudigt de bijtelling aanzienlijk: de differen-
tiatie naar CO2-uitstoot is vanaf 2017 beperkt tot de vraag of er uitstoot is of niet. 
Dat maakt de autokeuze een stuk eenvoudiger.

Wat er niet bepaald eenvoudiger op is geworden is het overgangsrecht voor  
auto’s die voor 2017 voor het eerste tenaam zijn gesteld. De vraag of en wanneer 
de bijtelling wijzigt kan niet meer zonder hulpschema worden beantwoord.  
Het ministerie van Financiën heeft de VNA geholpen met het opstellen van een 
dergelijk schema.

De bijtelling in 2017

1.  Algemeen

Voor een auto van de zaak heeft de werknemer te maken met een fiscale bijtelling. 
De bedoeling van deze bijtelling is dat het voordeel wordt belast dat de werk-
nemer heeft door gebruik van de auto van de zaak voor privédoeleinden. De auto 
kan een personenauto of een bestelauto zijn. De bijtellingpercentages geven voor 
de loon- of inkomstenbelasting aan welk deel van de catalogusprijs van de auto  
bij het inkomen moet worden opgeteld.

De hoogte van het percentage bijtelling is afhankelijk van de absolute CO2-uitstoot 
in grammen per kilometer. De grenswaarden van elk van deze bijtelling categorieën 
bij een eerste tenaamstelling in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 staan in onderstaan-
de tabellen. Voor de jaren 2017-2020 zijn de percentages ontleend aan de Wet 
Uitwerking Autobrief II. Deze wet treedt per 1 januari 2017 in werking en bevat  
ook al wijzigingen per 1 januari 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020. Zonder nieuw 
beleid (Autobrief III?) gelden per 2021 geen verlaagde percentages meer.

september 2016
Dit is een uitgave onder redactie van de VNA,  
Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. 
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1.  Voor auto’s met een datum eerste toelating vanaf 2019 (niet zijnde waterstofauto’s) geldt de verlaagde 

bijtelling van 4% slechts over de eerste € 50.000 van de catalogusprijs.

Wettelijk ligt een evaluatiemoment vast waarbij de effectiviteit van de 4%-bijtelling 
wordt beoordeeld en waarna eventueel kan worden bijgestuurd. 

Naast bovenstaande tabel geldt een bijtellingtarief van 35% van de werkelijke 
waarde voor auto’s ouder dan 15 jaar. Ook hierop kunnen kortingen in verband 
met de CO2-uitstoot van toepassing zijn. 

Absolute percentages of korting?
De verlaagde bijtellingpercentages staan niet in de wet. De wet noemt slechts 
kortingen voor CO2-uitstoot op het basistarief van 25% en straks 22%. een in 2017 
voor het eerst te naam gestelde auto met nul CO2-uitstoot heeft in 2017 18% 
korting en daarvoor moet dus 4% van de catalogusprijs bij het inkomen worden 
bijgeteld. Het gegeven dat het een korting is, is van belang voor de hierna nog te 
bespreken overgangsregeling.

60-maandentermijn
Voor nieuwe auto’s geldt de indeling in een lagere bijtellingcategorie voor een 
periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat de auto voor het eerst 
op naam (waar ook ter wereld) is gesteld. Dat wil zeggen: ongeacht de berijder of 
de eigenaar. Dat is sinds 1 juli 2012 de hoofdregel.

500-kilometergrens (ongewijzigd)
een auto van de zaak wordt in ieder geval geacht ook voor privédoeleinden  
ter beschikking te zijn gesteld, tenzij kan worden aangetoond dat de auto op 
jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. 
een werknemer kan hiertoe een ‘Verklaring geen privégebruik’ aanvragen bij de 
Belastingdienst en een rittenregistratie bijhouden. In dit verband worden woon-
werkkilometers als zakelijke kilometers gezien. 

De Belastingdienst kan stellen dat de bijtelling voor privégebruik meer dan  
de genoemde percentages moet bedragen. De bewijslast hiervoor ligt bij de 
Belastingdienst.

2. Auto’s die in 2017 te naam worden gesteld

Het basistarief van de bijtelling wijzigt. Dat percentage gaat van 25% naar 22%  
en geldt alleen voor auto’s die te naam zijn gesteld in 2017 of daarna. Tenzij er een 
CO2-korting geldt, wordt 22% van de catalogusprijs van de auto opgeteld bij het 
inkomen van de werknemer/ondernemer met een auto van de zaak.

3. Auto’s die vóór 2017 te naam zijn gesteld - overgangsrecht

Het 25%-forfait blijft
Op auto’s met een eerste tenaamstelling vóór 2017 blijft de huidige wettekst 
gelden. Dat betekent dat de verlaagde bijtellingen niet met 3-procentpunten 
omlaag gaan, maar bijvoorbeeld 4%, 7%, 15%, 20% of 21% blijven. Het exacte 
percentage is o.a. afhankelijk van CO2-uitstoot, de datum van de eerste tenaam-
stelling en de op dat moment geldende tabel met bijtellingspercentages.

Let op! Dit betekent ook dat sommige auto’s die na de eerste 60-maandsperiode 
opnieuw voor een lagere bijtelling in aanmerking zou komen, te maken krijgen met 
een hoger percentage. Doordat er vanaf 2017 alleen nog kortingen zijn voor 
nulemissieauto’s, is dit effect overigens tot die categorie auto’s beperkt.

4 

CO2-uitstoot in gr/km 2017 2018 20191 20201

0 4% 4% 4% 4%

>0 22% 22% 22% 22%

CO2-uitstoot in gr/km 2016

0 4%

1 - 50 15%

51-106 21%

>106 25%
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Omdat voor auto’s met een eerste tenaamstelling vóór 2017 het basispercentage 
25% blijft, gaat de bijtelling voor auto’s waarop geen korting wegens lage CO2-
uitstoot van toepassing is, per 2017 ook niet mee omlaag naar 22%. Voor deze 
auto’s blijft de bijtelling 25% van de catalogusprijs.

Deze maatregel wordt door diverse organisaties, ook vanuit belastingadviseurs,  
ter discussie gesteld. Het principe van gelijke behandeling van gelijke gevallen is 
hier mogelijk in het geding. Over deze discussie zullen nog de nodige procedures 
gevoerd worden. Ter behoud van rechten is het daarom te overwegen om voor het 
verschil tussen 25% en 22% pro forma bezwaar te maken tegen de afdracht van 
loonheffingen (in geval van werknemers) of tegen de aanslagen inkomstenbelasting 
(in geval van ondernemers met een zakelijke auto).

60-maandentermijn
Berijders van een auto met een eerste tenaamstelling vóór 2017 mogen eerder-
genoemde 60-maandsperiode blijven uitdienen. De bijtellingstabel op het moment 
van de eerste tenaamstelling is daarbij het uitgangspunt.

Aan het eind van die periode van 60 maanden wordt bekeken of de auto tegen  
de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingpercentage in 
aanmerking komt. Dat wordt een jaarlijkse toetsing. Het feit dat de wet vanaf 2017 
geen andere verlaagde bijtellingscategorieën meer kent dan voor nulemissieauto’s, 
verandert hier niets aan.
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Voorbeeld
een auto met een CO2-uitstoot van 0 gram/km heeft een eerste tenaamstel-
ling in 2013. Het standaardbijtellingspercentage was toen 25%. De 60-maands-
periode van de korting van 25% (zoals die gold in 2013 en waardoor de 
bijtelling per saldo 0% was) loopt af per 2018. Omdat de auto een eerste 
tenaamstelling heeft vóór 2017, blijft het basispercentage 25%. De korting 
voor een volledig elektrische auto is in 2018 18% (zodat de bijtelling voor 
nieuwe auto’s per saldo 4% is). Dat percentage komt in mindering op het 
basispercentage van 25%, zodat de bijtelling voor deze auto in 2018 7% wordt.

Uitzondering: auto’s van voor 1 juli 2012 met een CO2-uitstoot > 50 gram/km

Op auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram/km die al vóór 1 juli 2012 
ter beschikking zijn gesteld en sindsdien niet van berijder zijn veranderd, houdt  
die berijder een verlaagd bijtellingpercentage, ook als in latere jaren de CO2-gren-
zen worden bijgesteld. Voor die auto’s geldt ook de maximering op 60 maanden 
niet. Dat is ook het geval voor dit soort auto’s die al voor 1 juli 2012 op naam van 
een eigenaar stonden en daarna aan een andere berijder ter beschikking worden 
gesteld. Wel is het zo dat in deze beide gevallen op grond van Wet Uitwerking 
Autobrief II een einddatum van de verlaagde bijtelling wordt ingevoerd. De 
bovengenoemde overgangsregeling vervalt voor deze auto’s per 31 december 
2018. Daarna geldt alleen nog een korting als dat volgens de dán geldende 
bijtellingstabel van toepassing is, oftewel: alleen voor nulemissieauto’s.

Wisselt een vóór 1 juli 2012 voor het eerst te naam gestelde auto na 1 juli 2012  
van eigenaar én tevens van berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling nog 
gedurende maximaal 60 maanden te rekenen vanaf 1 juli 2012, dus uiterlijk tot 
midden 2017.

Toelichting stroomschema
Om de bijtelling van een auto die al op naam is gesteld voor 1 januari 2017  
te kunnen bepalen, heeft u de volgende gegevens nodig:
-  Wat is de datum van de eerste tenaamstelling?
-  Wat is de absolute CO2-uitstoot van deze auto? Boven of onder de 50 gr/km?
-    Heeft de auto in de afgelopen periode een en dezelfde berijder én eigenaar 

gehad? Zo niet, wat is wanneer gewijzigd?



Auto met datum eerste toelating (DeT) vóór 1 januari 2017

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 18% (2017 en 2018)
korting: 18%, maar maximaal 

c9.000 (2019 en 2020)
korting: 0% (vanaf 2021)

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling Nl kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling Nl kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

auto met DeT vóór 1 januari 2012

auto met DeT vóór 1 juli 2012  
én CO2 - uitstoot > 50 gr/km

Auto met DeT 
na 1 januari 2012

Auto met DeT na 31 december 2016 (Autobrief 2)

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee Nee JaNee

Nee Nee

Nee

Nee

Nee Ja

Nee

NeeCO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 1 - 50 gr/km

bijtelling: 22%
korting: 0%

bijtelling: 22%
korting: 18% (2017 en 2018)

korting: 18%, maar maximaal c9.000 
(2019 en 2020)

bijtelling: 22%
korting: 18% 
(tot en met 

2020)

motor met 
compressie-
ontsteking

bijtelling: 25%
korting: 0% (vanaf  

1 juli 2017)

bijtelling: 25%
korting: 11% (tot  

en met 2018)
korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 5% (tot en met 2018)

korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 0% (vanaf 2017)

kenteken is vóór 1 juli 2012 op 
naam eigenaar gesteld én

auto staat bestuurder op of na 
1 juli 2012 voor het eerst ter 

beschikking

het kenteken is op of na 1 juli 
2012 voor het eerst op naam 

van de eigenaar gesteld

auto staat onafgebroken aan 
dezelfde belastingplichtige  

ter beschikking

vanaf 1 juli 2017

tot 1 juli 2017

CO2-uitstoot:  
≤ 116 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 110 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 140 gr/km

CO2 - uitstoot  
> 0 gr/km

auto aangedreven door 
motor die kan worden 
gevoed met waterstof Nee

Nee Ja Ja

Nee

auto staat bestuurder vóór en 
vanaf 1 juli 2012 onafgebroken  

ter beschikking

CO2-uitstoot: auto uit:
 - 2008-2012:  
≤  95 gr/km

*  De Belastingdienst keurt ook goed dat voor bepaling  
van de korting wordt aangesloten bij de bepaling ten  
tijde van de datum eerste toelating (DeT) waar ook ter wereld.

■  criterium
■  hoeveel bijtelling?

sep
tem

b
er 2016

Stroomschema overgangsrecht bijtelling
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Voorbeeld 1
een plug-in hybride met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km, uit 
december 2011 valt per 1 januari 2017 onder het 25% tarief, want de 60 maanden 
zijn verstreken. 

Voorbeeld 2
een plug-in hybride met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km, uit mei 
2012 houdt per 1 januari 2017 het 0% tarief, tot per 1 juni 2017 de 60 maanden zijn 
verstreken. Daarna wordt de bijtelling 25%. 

NB: 
Box C auto is wel van voor 1 juli 2012, maar de CO2-uitstoot  
is niet meer dan 50 gram/km
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Auto met datum eerste toelating (DET) vóór 1 januari 2017

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 18% (2017 en 2018)
korting: 18%, maar maximaal 

c9.000 (2019 en 2020)
korting: 0% (vanaf 2021)

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

auto met DET vóór 1 januari 2012

auto met DET vóór 1 juli 2012  
én CO2 - uitstoot > 50 gr/km

Auto met DET 
na 1 januari 2012

Auto met DET na 31 december 2016 (Autobrief 2)

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee Nee JaNee

Nee Nee

Nee

Nee

Nee Ja

Nee

NeeCO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 1 - 50 gr/km

bijtelling: 22%
korting: 0%

bijtelling: 22%
korting: 18% (2017 en 2018)

korting: 18%, maar maximaal c9.000 
(2019 en 2020)

bijtelling: 22%
korting: 18% 
(tot en met 

2020)

motor met 
compressie-
ontsteking

bijtelling: 25%
korting: 0% (vanaf  

1 juli 2017)

bijtelling: 25%
korting: 11% (tot  

en met 2018)
korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 5% (tot en met 2018)

korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 0% (vanaf 2017)

kenteken is vóór 1 juli 2012 op 
naam eigenaar gesteld én

auto staat bestuurder op of na 
1 juli 2012 voor het eerst ter 

beschikking

het kenteken is op of na 1 juli 
2012 voor het eerst op naam 

van de eigenaar gesteld

auto staat onafgebroken aan 
dezelfde belastingplichtige  

ter beschikking

vanaf 1 juli 2017

tot 1 juli 2017

CO2-uitstoot:  
≤ 116 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 110 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 140 gr/km

CO2 - uitstoot  
> 0 gr/km

auto aangedreven door 
motor die kan worden 
gevoed met waterstof Nee

Nee Ja Ja

Nee

auto staat bestuurder vóór en 
vanaf 1 juli 2012 onafgebroken  

ter beschikking

CO2-uitstoot: auto uit:
 - 2008-2012:  
≤  95 gr/km

*  De Belastingdienst keurt ook goed dat voor bepaling  
van de korting wordt aangesloten bij de bepaling ten  
tijde van de datum eerste toelating (DET) waar ook ter wereld.

■  criterium
■  hoeveel bijtelling?

sep
tem

b
er 2016

A

S

T

U

9

8 7

P

4

N
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O

6

6

W D 2

E

H

F

G

5

Q

V

C L 1

B K

Stroomschema overgangsrecht bijtelling

Auto met datum eerste toelating (DET) vóór 1 januari 2017

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 18% (2017 en 2018)
korting: 18%, maar maximaal 

c9.000 (2019 en 2020)
korting: 0% (vanaf 2021)

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

auto met DET vóór 1 januari 2012

auto met DET vóór 1 juli 2012  
én CO2 - uitstoot > 50 gr/km

Auto met DET 
na 1 januari 2012

Auto met DET na 31 december 2016 (Autobrief 2)

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee Nee JaNee

Nee Nee

Nee

Nee

Nee Ja

Nee

NeeCO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 1 - 50 gr/km

bijtelling: 22%
korting: 0%

bijtelling: 22%
korting: 18% (2017 en 2018)

korting: 18%, maar maximaal c9.000 
(2019 en 2020)

bijtelling: 22%
korting: 18% 
(tot en met 

2020)

motor met 
compressie-
ontsteking

bijtelling: 25%
korting: 0% (vanaf  

1 juli 2017)

bijtelling: 25%
korting: 11% (tot  

en met 2018)
korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 5% (tot en met 2018)

korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 0% (vanaf 2017)

kenteken is vóór 1 juli 2012 op 
naam eigenaar gesteld én

auto staat bestuurder op of na 
1 juli 2012 voor het eerst ter 

beschikking

het kenteken is op of na 1 juli 
2012 voor het eerst op naam 

van de eigenaar gesteld

auto staat onafgebroken aan 
dezelfde belastingplichtige  

ter beschikking

vanaf 1 juli 2017

tot 1 juli 2017

CO2-uitstoot:  
≤ 116 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 110 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 140 gr/km

CO2 - uitstoot  
> 0 gr/km

auto aangedreven door 
motor die kan worden 
gevoed met waterstof Nee

Nee Ja Ja

Nee

auto staat bestuurder vóór en 
vanaf 1 juli 2012 onafgebroken  

ter beschikking

CO2-uitstoot: auto uit:
 - 2008-2012:  
≤  95 gr/km

*  De Belastingdienst keurt ook goed dat voor bepaling  
van de korting wordt aangesloten bij de bepaling ten  
tijde van de datum eerste toelating (DET) waar ook ter wereld.

■  criterium
■  hoeveel bijtelling?

sep
tem

b
er 2016

A

S

T

U

9

8 7

P

4

N

M3

O

6

6

W D 2

E
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F

G

5

Q

V

C L 1

B K

Stroomschema overgangsrecht bijtelling

Voorbeelden bij het stroomschema 
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Voorbeeld 3
een zuinige dieselauto met een CO2-uistoot van 110 gram/km – met dezelfde 
eigenaar en dezelfde berijder – uit juni 2012 valt per 1 januari 2017 in het 20%-tarief 
en na 2018 in het 25%-tarief.

Dezelfde lijn kan gevolgd worden als deze auto wel van eigenaar is gewisseld,  
maar niet van berijder (bijvoorbeeld bij sale and lease back)

Voorbeeld 4
een zuinige dieselauto met een CO2-uitstoot van 110 gram/km – gewijzigd van 
berijder én eigenaar – uit juni 2012, valt per 1 januari 2017 in het 20%-tarief en 
vanaf 1 juli 2017 in het 25%-tarief. 

NB: 
Box 4 voor de periode tot 1 juli 2017
Box 5 voor de periode vanaf 1 juli 2017
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Auto met datum eerste toelating (DET) vóór 1 januari 2017

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 18% (2017 en 2018)
korting: 18%, maar maximaal 

c9.000 (2019 en 2020)
korting: 0% (vanaf 2021)

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

auto met DET vóór 1 januari 2012

auto met DET vóór 1 juli 2012  
én CO2 - uitstoot > 50 gr/km

Auto met DET 
na 1 januari 2012

Auto met DET na 31 december 2016 (Autobrief 2)

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee Nee JaNee

Nee Nee

Nee

Nee

Nee Ja

Nee

NeeCO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 1 - 50 gr/km

bijtelling: 22%
korting: 0%

bijtelling: 22%
korting: 18% (2017 en 2018)

korting: 18%, maar maximaal c9.000 
(2019 en 2020)

bijtelling: 22%
korting: 18% 
(tot en met 

2020)

motor met 
compressie-
ontsteking

bijtelling: 25%
korting: 0% (vanaf  

1 juli 2017)

bijtelling: 25%
korting: 11% (tot  

en met 2018)
korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 5% (tot en met 2018)

korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 0% (vanaf 2017)

kenteken is vóór 1 juli 2012 op 
naam eigenaar gesteld én

auto staat bestuurder op of na 
1 juli 2012 voor het eerst ter 

beschikking

het kenteken is op of na 1 juli 
2012 voor het eerst op naam 

van de eigenaar gesteld

auto staat onafgebroken aan 
dezelfde belastingplichtige  

ter beschikking

vanaf 1 juli 2017

tot 1 juli 2017

CO2-uitstoot:  
≤ 116 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 110 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 140 gr/km

CO2 - uitstoot  
> 0 gr/km

auto aangedreven door 
motor die kan worden 
gevoed met waterstof Nee

Nee Ja Ja

Nee

auto staat bestuurder vóór en 
vanaf 1 juli 2012 onafgebroken  

ter beschikking

CO2-uitstoot: auto uit:
 - 2008-2012:  
≤  95 gr/km

*  De Belastingdienst keurt ook goed dat voor bepaling  
van de korting wordt aangesloten bij de bepaling ten  
tijde van de datum eerste toelating (DET) waar ook ter wereld.

■  criterium
■  hoeveel bijtelling?

sep
tem

b
er 2016

A

S

T

U

9

8 7

P

4

N

M3

O

6

6

W D 2

E

H

F

G

5

Q

V

C L 1

B K

Stroomschema overgangsrecht bijtelling

Auto met datum eerste toelating (DET) vóór 1 januari 2017

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 18% (2017 en 2018)
korting: 18%, maar maximaal 

c9.000 (2019 en 2020)
korting: 0% (vanaf 2021)

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

auto met DET vóór 1 januari 2012

auto met DET vóór 1 juli 2012  
én CO2 - uitstoot > 50 gr/km

Auto met DET 
na 1 januari 2012

Auto met DET na 31 december 2016 (Autobrief 2)

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee Nee JaNee

Nee Nee

Nee

Nee

Nee Ja

Nee

NeeCO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 1 - 50 gr/km

bijtelling: 22%
korting: 0%

bijtelling: 22%
korting: 18% (2017 en 2018)

korting: 18%, maar maximaal c9.000 
(2019 en 2020)

bijtelling: 22%
korting: 18% 
(tot en met 

2020)

motor met 
compressie-
ontsteking

bijtelling: 25%
korting: 0% (vanaf  

1 juli 2017)

bijtelling: 25%
korting: 11% (tot  

en met 2018)
korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 5% (tot en met 2018)

korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 0% (vanaf 2017)

kenteken is vóór 1 juli 2012 op 
naam eigenaar gesteld én

auto staat bestuurder op of na 
1 juli 2012 voor het eerst ter 

beschikking

het kenteken is op of na 1 juli 
2012 voor het eerst op naam 

van de eigenaar gesteld

auto staat onafgebroken aan 
dezelfde belastingplichtige  

ter beschikking

vanaf 1 juli 2017

tot 1 juli 2017

CO2-uitstoot:  
≤ 116 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 110 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 140 gr/km

CO2 - uitstoot  
> 0 gr/km

auto aangedreven door 
motor die kan worden 
gevoed met waterstof Nee

Nee Ja Ja

Nee

auto staat bestuurder vóór en 
vanaf 1 juli 2012 onafgebroken  

ter beschikking

CO2-uitstoot: auto uit:
 - 2008-2012:  
≤  95 gr/km

*  De Belastingdienst keurt ook goed dat voor bepaling  
van de korting wordt aangesloten bij de bepaling ten  
tijde van de datum eerste toelating (DET) waar ook ter wereld.
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Disclaimer
De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks  
is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden 
bevat. Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van fouten. Mocht de 
hier gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan 
de VNA niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan 
wel indirecte) schade. 


