
Auto 

Wat verandert er qua methode? 

Het vragen naar autobezit is nieuw. Er moet rekening worden gehouden met kosten die mensen 

maken voor hebben van een auto. Zowel in de budgettering als in de Bruto - Netto berekening wordt 

rekening gehouden met deze autokosten. 

Wat verandert er in de aanvraag?  

In de aanvraag vindt u nieuwe velden voor autobezit. Er kunnen maximaal drie auto's per aanvrager 

worden opgevoerd. En per auto vraagt u vervolgens naar het soort autobezit (privé bezit, private 

lease, zakelijke lease met privégebruik of zakelijke lease zonder privégebruik). Afhankelijk van het 

soort auto vragen we extra informatie uit, zoals fiscale bijtelling en eigen bijdrage bij zakelijke lease. 

Belangrijk: vraag aan uw klant of er sprake is van autobezit. 

Met welke documenten onderbouwt u de gegevens?  

U onderbouwt de kosten voor een auto met een salarisstrook en een bankafschrift.  

Let op: bij een zakelijke leaseauto met privégebruik moet er rekening worden gehouden met de 

fiscale bijtelling. Bij een aanvraag moet u altijd de verrekende fiscale bijtelling doorgeven. Dit is de 

fiscale bijtelling minus de eigen bijdrage. Op salarisstroken kan dit op verschillende manier zijn 

weergegeven. Hierbij twee voorbeelden:

 

In bovenstaand voorbeeld staan zowel de fiscale bijtelling als de eigen bijdrage vermeld bij de 

bepaling van het fiscaal loon (LOON LH). In dit geval mag u de vermelde eigen bijdrage van de fiscale 

bijtelling aftrekken om tot de verrekende fiscale bijtelling te komen. In bovenstaand voorbeeld is de 

verrekende fiscale bijtelling dus €550 - €150 = €400. 

 

 



 

In bovenstaand voorbeeld staat alleen de fiscale bijtelling vermeld bij de bepaling van het fiscaal 

loon. De eigen bijdrage staat alleen vermeld bij de bepaling van het netto loon. In dit geval is de 

fiscale bijtelling door de werkgever al verrekend met de eigen bijdrage, en neemt u het bedrag over 

zoals dat op de loonstrook staat.  

 

Schematisch overzicht van de wijzigingen 

 

 

 

 


