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Samenvatting Belastingplan 2018 
 

Inleiding 

Zoals werd verwacht bevat het Belastingplan nauwelijks nieuws over autobelastingen omdat dit is 

vastgelegd in de Wet Uitwerking Autobrief II die nog tot en met 2020 van kracht is. Bovendien is het 

een beleidsarm Belastingplan omdat het demissionaire kabinet alleen mag aanpassen wat echt moet. 

 

Tegen het eind van 2017 volgen nog de definitieve, met inflatie gecorrigeerde BPM- en MRB-tarieven 

en de Milieulijst (met de spelregels en grenswaarden van o.a. de Milieu Investering Aftrek).  

De VNA publiceert in de eerste week van het nieuwe jaar haar ‘Auto en Fiscus 2018’, een handig 

naslagwerk met daarin alle nieuwe wet- en regelgeving. Deze uitgave komt exclusief voor VNA-leden 

beschikbaar.  

FISCAAL BELEID - AUTOBELASTINGEN  
 
Accijnzen en energiebelasting 
 
De accijnzen op benzine en diesel worden per 1 januari 2018 verhoogd voor de inflatiecorrectie, die 
aan het eind van dit jaar bekend wordt gemaakt.  

 
BPM aanschafbelasting 

De stukken van Prinsjesdag 2017 bevatten geen wijzigingen in de BPM. 

• De BPM-tarieven worden tussen 2017 en 2020 stapsgewijs verlaagd met uiteindelijk 12% ten 
opzichte van de 2016-tarieven.  

• Volledig batterij-elektrische (FEV) en waterstof-elektrische (HEV) auto’s blijven tot en met 
2020 BPM-vrijgesteld. 

• De CO2-uitstoot van nieuwe modellen wordt vanaf 1 september 2017 berekend aan de hand 
van een nieuwe Europese testmethode (WLTP in plaats van NEDC). Door een grotere 
nauwkeurigheid en striktheid van de nieuwe test leidt dit op papier tot een hogere CO2-
uitstoot. Om te voorkomen dat dit financieel doorwerkt in de BPM, worden in elk geval tot 1 
januari 2019 de NEDC CO2-waarden aangehouden. Voor die nieuwe modellen betekent dit 
dat de WLTP CO2-waarden worden teruggerekend naar oude NEDC-waarden.  

• Jurisprudentie heeft ertoe geleid dat voortaan wordt toegestaan dat voor het verschuldigde 
bedrag aan BPM voor:  

a) bestelauto’s die op enig moment op naam van een particulier komen en die als 
gebruikt voertuig zijn geïmporteerd, en  

b) voor de ombouw van bestelauto’s tot personenauto,  
de afschrijving wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde en niet de forfaitaire 
BPM-afschrijvingstabel. 
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BPM tarieven tabel (ongewijzigd) 

Tarieven benzine + diesel 2017* 2018** 2019** 2020** 

Basis (vanaf 1 g/km CO2) € 353 € 350 € 350 € 350 

BPM per g/km CO2/1e schrijf € 2 € 2 € 2 € 2 

2e schijf € 66 € 62 € 58 € 56 

3e schijf € 145 € 137 € 127 € 124 

4e schijf € 238 € 225 € 209 € 203 

5e schijf € 475 € 451 € 418 € 406 

CO2 schijven benzine + 
diesel 

    

Vrijstellingsgrens 0 g/km 0 g/km 0 g/km 0 g/km 

1e schijf 1-76 g/km 1-73 g/km 1-71 g/km 1-68 g/km 

2e schijf 77-102 g/km 74-98 g/km 72-95 g/km 69-91 g/km 

3e schijf 103-150 g/km 99-144 g/km 96-139 g/km 92-133 g/km 

4e schijf 151-168 g/km 145-162 g/km 140-156 g/km 134-150 g/km 

5e schijf > 168 g/km > 162 g/km > 156 g/km > 150 g/km 

Dieseltoeslag     

CO2-grens dieseltoeslag 65 g/km 63 g/km 61 g/km 59 g/km 

Dieseltoeslag (per g/km)  € 86,69 € 86,00 € 86,00 € 86,00 

Tarieven PHEV’s ***     

BPM per g/km CO2 / 1e schijf € 20 € 19 € 26 € 26 

2e schijf € 90 € 85 € 110 € 107 

3e schijf € 300 € 284 € 263 € 256 

CO2 schijven PHEV’s     

1e schijf 0-30 g/km 0-30 g/km 0-30 g/km 0-30 g/km 

2e schijf 31-50 g/km 31-50 g/km 31-50 g/km 31-50 g/km 

3e schijf > 50 g/km > 50 g/km > 50 g/km > 50 g/km 

* prijspeil 2017, naar alle waarschijnlijkheid zijn dit de tarieven, officiële bevestiging volgt eind december 

**  prijspeil 2015, deze tarieven moeten nog jaarlijks geïndexeerd worden 

***  Plug-in hybride elektrische auto met dieselmotor betalen ook de dieseltoeslag 

 
MRB Motorrijtuigenbelasting 
In de Prinsjesdag-stukken wordt aangekondigd dat op een nader te bepalen tijdstip in 2018 de MRB-
grondslag (en provinciale opcenten) ‘massa ledig gewicht’ wordt vervangen door ‘massa rijklaar’ (= 
altijd 100 kg méér). De bedoeling hiervan is om aan te sluiten bij Europese grondslagen en het 
gewicht dat op de kentekencard staat. Om te voorkomen dat de MRB voor auto’s omhoog gaat, 
worden de tarieven in de MRB-tabel naar beneden bijgesteld. 

Daarnaast gelden voor de komende jaren de volgende aanpassingen zoals die al zijn vastgelegd in de 
Autobrief II van 2015: 

• Oude diesels: MRB-verhoging per 2019 voor dieselauto’s zonder af-fabriek roetfilter met 15% 
(grondslag is inclusief provinciale opcenten). Komt neer op ongeveer € 225 per jaar. Bij 
bestelauto’s: alleen af-fabriek roetfilter én ouder dan twaalf jaar. 15% Tariefsverhoging 
correspondeert daar (ondernemerstarief) met zo’n € 62 per jaar. De MRB dieselstraf is niet te 
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ontlopen door een retrofit roetfilter onder een voertuig te monteren. De effectiviteit ervan is 
te laag (vangt slechts eenderde van de roetdeeltjes af). 
 

• Plug in-hybrides (PHEV’s): 2017 t/m 2020: behoud halftarief zoals dat ook in 2016 gold, maar 
dan exclusief de gewichtscorrectie van 125 kg voor het accupakket. 
 

• FEV’s (batterij-elektrisch) en HEV’s (waterstof-elektrisch): behoud van hun vrijstelling MRB 
t/m 2020 
 

• Overig: MRB-tarieven worden eind 2017 zoals ieder jaar aangepast met de inflatiecorrectie. 
De provinciale opcenten vormen een deel van de MRB-tarieven. De tarieven van de 
verschillende provincies voor 2017 zijn waarschijnlijk pas in december bekend. 

 

Fiscale bijtelling auto van de zaak 
In de Prinsjesdagstukken staan geen maatregelen die van invloed zijn op de bijtelling. De wijzigingen 
voor de periode van de Autobrief II zijn vorig jaar al ingegaan (samenvoeging tot één bijtellingstarief 
van 22% met uitzondering van nul emissieauto’s, waarvoor een tarief van 4% bijtelling geldt  

In februari 2018 zal tussentijds worden geëvalueerd hoeveel gebruik er wordt gemaakt van het 
verlaagde bijtellingspercentage. De Tweede Kamer kan dan besluiten het percentage bij te stellen. In 
de Prinsjesdag-stukken staat dat het verlaagde tarief van nul emissieauto’s de staatskas in 2017 € 86 
miljoen kost en het dat de verwachting is dat dit in 2018 oploopt tot  127 mln. 

 

CO2 schijven PHEV’s 2017 2018 2019 2020 

Nul-emissie 4% 4% 4%* 4%* 

Overig 22% 22% 22% 22% 

* voor niet-waterstof elektrische auto’s met een datum eerste tenaamstelling van 2019 of 2020 geldt de 4% bijtelling alleen 

over de eerste € 50.000 van de catalogusprijs van de auto. Over het meerdere moet gewoon 22% worden betaald 

 

Automotive overig 

 

Catalogusprijs verplicht publiekelijk kenbaar 

Vanaf 2018 moet de catalogusprijs door de fabrikant of importeur verplicht publiekelijk kenbaar 
worden gemaakt. Hoe zij dit doen, staat fabrikanten en importeurs vrij. Zo’n publiekelijk kenbare 
catalogusprijs helpt bij onder andere bij het vaststellen van de juiste grondslag voor de bijtelling van 
een auto van de zaak, de BPM voor nieuwe bestelauto’s en motoren, en de juiste grondslag voor de 
BPM-berekening bij de import van een gebruikt voertuig. 
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NIET-FISCAAL BELEID MOBILITEITSSECTOR 
 

Begroting ministerie van Infrastructuur & Milieu 

  

Infrastructuur 

Vanwege intensief gebruik en veroudering van het infranetwerk zal in de komende jaren 
flink geïnvesteerd worden in renovatie en vervanging van kunstwerken om de infrastructuur 
beschikbaar te houden voor de gebruiker. Op de korte termijn leidt de toename van het 
aantal verplaatsingen tot een afname van de betrouwbaarheid van reistijden. Daarom wordt 
o.a. de werkwijze van Beter Benutten na 2017 voortgezet. Gegeven de opgave is de 
verwachting dat het vooral zal gaan om thema’s op het gebied van ITS, logistiek, de 
mobiliteitssector (Mobility as a Service), duurzame mobiliteit en maximaal gebruik van de 
fiets. 

 

Mobiliteit en verkeersveiligheid 

Om Nederland in beweging te houden zijn nieuwe formules nodig. Mobiliteit wordt een 
dienst. De aandacht voor energie neutrale en duurzame infrastructuur en vervoermiddelen 
zal daarbij verder toenemen. Zo wordt ingezet op de doorontwikkeling van zelfrijdende 
voertuigen en een nieuwe brandstoffen-mix met biobrandstoffen, waterstof en elektrisch. 

 

Naast duurzaamheid en technologische innovatie ziet het ministerie ook nieuwe 
vraagstukken op het gebied van veiligheid. Mensen nemen tot op steeds hogere leeftijd deel 
aan het verkeer en weggebruikers moeten wennen aan nieuwe innovaties. In 2018 komt er 
een nieuw strategisch plan om de volgende stap in verkeersveiligheid te kunnen zetten. 

 

Klimaat 

Het klimaatakkoord van Parijs betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot. Er is 
een ambitieus en samenhangend pakket aan maatregelen nodig, gericht op een drastische 
reductie van de CO2-uitstoot. Momenteel wordt Rijksbreed gewerkt aan zogenaamde 
transitiepaden voor onder andere mobiliteit. In kaart wordt gebracht welke maatregelen 
nodig zijn en wat de innovatieopgave en kennisbehoefte is, om de doelstellingen voor 2030 
en 2050 te kunnen realiseren. 

 

Circulaire economie 

Het Rijk heeft de ambitie om te komen tot een reductie van het nationale verbruik van 
primaire grondstoffen van 50% in 2030, als tussenstap naar een volledig circulaire economie 
in 2050. 


