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Verzoek
Loonheffingen
Verklaring geen privé-gebruik auto

12345

Waarom dit formulier?

Een verklaring aanvragen
Als u een auto van uw werkgever ter beschikking heeft, kunt u met dit
formulier een verklaring van de Belastingdienst aanvragen waardoor geen
bijtelling op het loon plaatsvindt van het voordeel van het privé-gebruik
van deze auto. Onder een auto wordt ook een bestelauto verstaan.

Let op! U hoeft geen verklaring aan te vragen in de volgende situaties:
– Uw werkgever heeft een collectieve afspraak gemaakt met de

Belastingdienst. 
– U rijdt in een bestelauto die u buiten werktijd niet kunt gebruiken,

omdat u bijvoorbeeld de bestelauto buiten werktijd op een afgesloten
bedrijfsterrein plaatst en dat controleerbaar is. 

– U rijdt in een bestelauto waarvoor een schriftelijk verbod van uw
werkgever op privé-gebruik geldt. Uw werkgever controleert dat en
past een passende sanctie toe bij niet-naleving. 

– U gebruikt voor uw werk een bestelauto doorlopend afwisselend
samen met één of meer collega's waarbij het privé-gebruik per collega
moeilijk is vast te stellen en waarbij uw werkgever eindheffing toepast. 

Nadere informatie kunt u opvragen bij uw werkgever.

Waarom een verklaring? 
Uw werkgever stelt u een auto ter beschikking die u ook voor privé-
doeleinden mag gebruiken. Het voordeel dat u daarmee heeft, wordt
vanaf  aangemerkt als loon. Dit voordeel wordt op kalenderjaarbasis
gesteld op minimaal een bepaald percentage van de catalogusprijs van de
auto. Uw werkgever telt per loonperiode een evenredig deel bij uw loon.
Hierop houdt hij loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomens-
afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. 

Als u de auto naar verwachting voor niet meer dan  kilometer op
kalenderjaarbasis voor privé-doeleinden gaat gebruiken, kan de bijtelling
voor het privé-gebruik achterwege blijven. Als dat het geval is, kunt u
een verklaring voor onbepaalde duur van de Belastingdienst krijgen. Een
afschrift van deze verklaring levert u in bij uw werkgever. 

Voorbeeld
Een auto staat drie maanden ter beschikking. In deze drie maanden wordt
300 km privé gereden. Op kalenderjaarbasis geldt dan een privé-gebruik 

van 12/3 x 300 km = 1.200 km. Er vindt dan een bijtelling plaats. De hoogte
van de bijtelling is 1/12 x % x catalogusprijs auto gedurende drie maanden.

Bewijslast
U moet overtuigend kunnen bewijzen dat u de auto van uw werkgever
voor niet meer dan  kilometer op kalenderjaarbasis voor privé-doel-
einden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een sluitende
rittenregistratie. Het is raadzaam om onder andere uw rittenregistratie 
te bewaren. De Belastingdienst kan om het bewijs vragen.                          

Let op! Als u deze verklaring aanvraagt, maar u het bewijs niet kunt
leveren dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 
kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt, worden de loon-
belasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet bij u nageheven. Eventueel moet u ook 
een boete en heffingsrente betalen. Uw werkgever is niet verplicht de
nageheven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te
vergoeden.

Het formulier invullen en terugsturen
Als u voor een verklaring in aanmerking komt, vul dan het formulier
volledig in en onderteken het. Als u niet in een vaste auto rijdt, kruis dan
aan Wisselende auto’s, behalve als sprake is van een bestelauto waarvoor uw
werkgever eindheffing toepast. Voeg geen bijlagen of specificaties bij. Als
de Belastingdienst meer informatie nodig heeft, wordt er contact met u
opgenomen. Stuur het formulier naar:
Belastingdienst
Antwoordnummer 
  Winterswijk

Binnen acht weken ontvangt u de verklaring.

Meer informatie
Meer informatie over privé-gebruik auto vindt u op
www.belastingdienst.nl. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon:
 - , bereikbaar op maandag tot en met donderdag van . tot
. uur en op vrijdag van . tot . uur.

Ruimte voor de Belastingdienst

Uw gegevens

Naam en voorletter(s)

Adres

Postcode en woonplaats

Sofi-nummer

Kenteken auto

Kenteken nog niet bekend nn (aankruisen indien van toepassing)

Wisselende auto’s nn (aankruisen indien van toepassing)

Jaar van ingang

Ondertekening

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en verklaar ook dat ik gedurende de 

looptijd van deze verklaring overtuigend kan bewijzen dat ik de aan mij ter beschikking gestelde 

auto niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis voor privé-doeleinden gebruik. 

Datum Handtekening
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