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Samenvatting Belastingplan 2019 
Zoals werd verwacht bevat het Belastingplan 2019 nauwelijks nieuws over autobelastingen omdat 
deze reeds zijn vastgelegd in de Wet Uitwerking Autobrief II die nog tot en met 2020 van kracht is.  

Tegen het einde van 2018 volgen nog de definitieve, met inflatie gecorrigeerde BPM- en MRB-
tarieven. Deze tarieven treft u aan in de VNA Auto en Fiscus die in de eerste week van 2019 
verschijnt. 

De update van deze samenvatting behelst een aanvulling vanuit de begrotingen van de ministeries en 
betreft o.a. duurzaamheid, verkeersveiligheid en ondernemerszaken zoals de 
vennootschapsbelasting (pagina 4 en verder.) Wetenswaardigheden waarvan wij menen dat die 
interessant kunnen zijn voor autoleasemaatschappijen.  

Ook is de tekst met betrekking tot het plafond van € 50.000 op de bijtellingskorting voor auto’s van 
voor 2019 aangevuld. 
 

FISCAAL BELEID - AUTOBELASTINGEN  

Accijnzen en energiebelasting 
De accijnzen op benzine en diesel worden per 1 januari 2019 verhoogd voor de inflatie, die aan het 
eind van dit jaar bekend wordt gemaakt.  

Motorrijtuigenbelasting (MRB) 
Voor emissievrije auto’s geldt tot en met 2020 een vrijstelling van de MRB. Voor Plug-in Hybride 
Elektrische Voertuigen (PHEV’s) geldt tot en met 2020 een halftarief in de MRB om deze voertuigen 
aantrekkelijker te maken voor de tweedehands autokoper.  

 De eerder aangekondigde fijnstoftoeslag voor dieselauto’s zonder (af-fabriek) roetfilter kan 
wegens problemen bij de Belastingdienst niet per 1 januari 2019 worden ingevoerd. Deze 
toeslag wordt op een nog te bepalen tijdstip doorgevoerd. 

 In de Wet MRB 1994 wordt een bepaling opgenomen waarin specifiek is geregeld dat de 
Belastingdienst voor het toezicht op en de handhaving van die wet camerabeelden met 
kentekengegevens kan verwerken. 

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

 Reeds bekend: Full EV’s (batterij-elektrisch) en HEV’s (waterstof-elektrisch): behoud van hun 
vrijstelling MRB t/m 2020 

 Overig: MRB-tarieven worden eind 2018 zoals ieder jaar aangepast met de inflatiecorrectie. 
De provinciale opcenten vormen een deel van de MRB-tarieven. De tarieven van de 
verschillende provincies voor 2019 zijn nu nog niet bekend. 
 

Aanschafbelasting (BPM) 
De BPM-tarieven voor 2019 zijn al in 2016 bepaald in Autobrief II. Daarom komen deze niet terug in 
de Prinsjesdagstukken 2018.  
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Voor de volledigheid de reeds bekende tabel: 

TARIEVEN BENZINE + DIESEL 2017* 2018* 2019** 2020** 
Basis (vanaf 1 g/km CO2) € 353 € 356 € 350 € 350 
BPM per g/km CO2 / 1e schijf € 2 € 2 € 2 € 2 
 2e schijf € 66 € 63 € 58 € 56 
 3e schijf € 145 € 139 € 127 € 124 
 4e schijf € 238 € 229 € 209 € 203 
 5e schijf € 475 € 458 € 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 € 87,38 € 86,00 € 86,00 
TARIEVEN PHEV’s ***     
BPM per g/km CO2 / 1e schijf € 20 € 19 € 26 € 26 
2e schijf € 90 € 87 € 110 € 107 
3e schijf € 300 € 289 € 263 € 256 
CO2 SCHIJVEN PHEVs      
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 betreffend jaar, deze tarieven zijn dus definitief 
**  prijspeil 2015, deze tarieven moeten nog jaarlijkse geïndexeerd worden 
***  Plug-in hybride elektrische auto met dieselmotor betalen ook de dieseltoeslag 
 
Door diverse factoren, waaronder de overgang van NEDC naar WLTP, stijgt de BPM-opbrengst voor 
het Rijk afgelopen jaren flink. Ook het BPM-bedrag per auto neemt toe en dat staat haaks op de 
ambitie om de BPM af te bouwen.  
Daarom zal de VNA bij de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2019 aandringen om 
een aanpassing van de tarieven of schijfgrenzen. 
 

 De teruggaafregeling voor taxi’s voor de BPM wordt per 1 januari 2020 afgeschaft. (N.B. de 
vrijstelling MRB voor taxi’s blijft bestaan.) Bestaande gevallen worden gerespecteerd.  

 BPM op bestelauto’s is onveranderd 37,7% van de netto catalogusprijs, minus € 1.283 
(benzine) of  
plus € 273 (diesel). 

 BPM op motoren is onveranderd 19,4% van de netto catalogusprijs minus € 210. 

 
Fiscale bijtelling auto van de zaak 
In de stukken van Prinsjesdag 2018 staan geen nieuwe maatregelen die van invloed zijn op de 
bijtelling. 
 
Zoals aangekondigd in Autobrief II geldt per 1 januari 2019 een plafond voor de korting voor nieuwe 
nulemissievoertuigen met een Datum Eerste Toelating (DET) van 2019 en 2020. De korting van 18 
procent over de catalogusprijs van de auto is gemaximeerd tot 9.000 euro. Dus tot en met de eerste 
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50.000 euro geldt 4 procent (22 – 18 procent) en daarboven 22 procent. De aftopping geldt niet voor 
elektrische auto’s met een waterstofcel. De aftopping geldt ook voor Full EV’s van vóór 2019 die hun 
eerste 60 maanden er op hebben zitten.  
 
 Fiscale bijtelling van de fiets van de zaak 
Zoals reeds gemeld is de lobby van o.a. de VNA succesvol geweest. Per 1 januari 2020 geldt voor het 
privégebruik van de (elektrische) fiets van de zaak een bijtellingsforfait van 7 procent over de 
catalogusprijs. Dan zijn we verlost van het zelf bepalen van de kilometerkostprijs en het per 
aantoonbaar werkelijk gereden privékilometer afdragen van de bijtelling. De regeling geldt ook voor 
de speed-pedelec. Woon-werkverkeer wordt als privé aangemerkt. 
 
BTW-correctie werkgever 
De werkgever mag alleen BTW aftrekken over zakelijke kosten. Voor privégebruik van 
bedrijfsmiddelen dient dus een correctie plaats te vinden.  

 Voor de auto is dat 2,7% van de catalogusprijs van de auto.  
 Voor de fiets geldt de volgende regeling:  

Als de inkoopprijs van de aan de werknemer verstrekte fiets na aftrek van de eventuele eigen 
bijdrage van de werknemer hoger is dan € 749 inclusief BTW, de aftrek van BTW uitgesloten 
is voor het bedrag dat uitkomt boven € 749. Tot de grens van € 749 inclusief BTW komt de 
BTW volledig voor aftrek in aanmerking (mits de ondernemer volledig aftrekgerechtigd is). 
Buiten deze goedkeuring gelden de normale wettelijke regels. Voor de BTW geldt woon-
werkverkeer overigens ook als privégebruik. 
 

Overzicht van belastingontvangsten in mln. € (op kasbasis) 

 Ontwerpbegroting 
2017 

Verwachte 
realisatie 2017 

Ontwerpbegroting 
2018 

BPM 1.628 1.888   1.798 

MRB  4.003 4.039 4.129 

Accijns benzine 4.165 4.283 4.318 

Accijns diesel en LPG 3.780 3.880 3.962 

BZM (eurovignet) 155 167 173 
 

 De toename van de BPM in 2017 ten opzichte van de begroting is opvallend. Het kabinet zegt 
er zelf over: De hogere inkomsten uit BPM komen doordat er meer nieuwe motorvoertuigen 
zijn verkocht (deels door eerder lagere verkopen eind 2016 in verband met de verlaging van 
de bijtelling in 2017) en door een gemiddeld hogere verkoopprijs van die voertuigen. 

 Voor 2018 zijn de BPM-inkomsten weer wat lager ingeschat dan voor 2017. Dat heeft mede 
te maken met de verlaagde tarieven die uiteindelijk in een BPM-verlaging van 12% in 2020 
ten opzichte van 2016 moeten resulteren (min € 46 miljoen in 2018). 

 De BPM-vrijstelling voor nulemissie auto’s kost de schatkist in 2017 € 4 miljoen en volgend 
jaar naar verwachting € 6 miljoen 

 De MRB-vrijstelling voor diezelfde auto’s kost de schatkist respectievelijk € 12 en € 18 
miljoen in 2017 en 2018 

 Het MRB-halftarief voor plug-in hybride auto’s kost die jaren € 38 en € 43 miljoen. 

 De verlaagde bijtelling voor nulemissie auto’s kost de schatkist dit en volgend jaar € 86 en  
€ 127 miljoen 

 De verlaagde bijtelling voor andere (zeer) zuinige auto’s, inclusief plug-in hybrides en zeer 
zuinige benzine- en dieselauto’s kost de staat in 2017 € 529 miljoen en in 2018 € 367 mln. 
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FISCAAL BELEID – NIET-AUTOMOTIVE 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een aantal regio’s investeren 20 miljoen euro in 
de opstartkosten van regionale Mobility as a Service (MaaS) projecten, waarbij de reiziger centraal 
staat. Samen starten zij zeven regionale pilots. De pilots starten in 2019 en duren twee à drie jaar. Ze 
kunnen later ook landelijk worden uitgerold.  
 
 

NIET-FISCAAL BELEID MOBILITEITSSECTOR 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) 
De MIA, waarmee voor bedrijven (waaronder leasemaatschappijen) een deel van de aanschafprijs 
van een elektrische auto op hun winst in mindering kunnen brengen, wordt voor vijf jaar verlengd, 
tot in elk geval 1 januari 2024. 
 
Milieulijst  
Omdat dit kabinet een hoge ambitie heeft afgesproken over de elektrificatie van het Nederlandse 
wagenpark verwacht de VNA een uitbreiding van de stimulering van elektrische auto’s, met name 
voor particulieren. In dat licht kijken wij uit naar de Milieulijst 2019 die eind 2018 gepubliceerd 
wordt. De Milieulijst bevat spelregels en grenswaarden voor de aanschaf van duurzame 
bedrijfsmiddelen, onder andere via de Milieu Investeringsaftrek - MIA).  
 

De VNA zet in haar lobby met betrekking tot de MIA krachtig in op het verhogen van de grens van 
25 miljoen euro per aanvrager en op verruiming van het overall budget.  
De MIA kan (ook) een positief effect hebben op de tarieven van private lease. De ook in Den Haag 
levende verwachting is dat - mits van overheidswege financieel ondersteund - private lease de 
elektrische auto aantrekkelijk kan maken voor de consument. 
 
FISCAAL ONDERNEMER-GERELATEERD 

Verlaging van de vennootschapsbelasting 
De tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) van 20% (over de eerste € 200.000) en 25% (over het 
meerdere) worden vanaf 2019 stapsgewijze verlaagd naar 16% in de eerste schijf en 22,25% in de 
tweede schijf in 2021. Hoewel eerder werd gesproken over een nog verdere verlaging van het 
toptarief is de tariefsverlaging goed nieuws voor veel ondernemers. 

Deel van de winst 2018 2019 2020 2021 
Tot en met  
€ 200.000 

 
20% 

 
19% 

 
17,5 

 
16% 

 
Vanaf € 200.000 

 
25% 

 
24,3% 

 
23,9% 

 
22,25% 

 
Grondslagmaatregelen in de vennootschapsbelasting 
De Vpb-tariefsverlaging wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit grondslagverbreding. De 
belangrijkste grondslag-verbredende maatregel is een generieke renteaftrekbeperking die per 1 
januari 2019 ingaat. De zogenoemde ‘earningsstrippingmaatregel’ beperkt de aftrekbaarheid van het 
saldo aan rente tot 30% van de zogenoemde fiscale EBITDA (kort gezegd: brutobedrijfsresultaat). Als 
gevolg daarvan wordt de aftrekbaarheid van rente direct afhankelijk van de belastbare grondslag in 
Nederland. 
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Beperking termijn voorwaartse verliesverrekening 
Zowel in box 2 van de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting wordt het aantal jaren 
dat verliezen voorwaarts kunnen worden verrekend, verlaagd van negen naar zes jaar. Dit zal voor 
het eerst gelden voor verliezen geleden in 2019. Het recente verleden heeft laten zien dat het 
opkrabbelen uit een crisis enige jaren duurt, het beperken van de termijn van verliesverrekening is in 
dat licht niet goed voor ondernemers. 

 
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) 

Infrastructuur 
Voor een inhaalslag in infrastructuur is in deze kabinetsperiode € 2 miljard extra beschikbaar. 
Daarmee worden onder andere fileknelpunten aangepakt en de verkeersveiligheid verbeterd. 

Slimme mobiliteit 
Het kabinet streeft naar nieuwe ‘slimme’ vormen van mobiliteit: een slim en duurzaam 
vervoerssysteem waarvan de onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Hierbij ligt de focus op de 
volgende prioriteiten: 

 infrastructuur die toekomstvast is door bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur 
rekening te houden met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg; 
(wettelijke) ruimte voor een nieuwe generatie voertuigen; 

 het (veilig) gebruik van slimme technologieën en diensten (ruimte voor o.a. autonoom 
rijdende voertuigen en drones); 

 nieuwe mobiliteitsconcepten en Mobility as a Service (MaaS); 
 en het gebruik van data onder goede randvoorwaarden zoals privacy en security.  

Verkeersveiligheid 
Er wordt vol ingezet op het mede door de VNA ondersteunde Strategische Plan Verkeersveiligheid 
2018–2030. Voorbeelden van maatregelen zijn infrastructuur op specifieke locaties en handhaving 
van snelheid. Ook wordt vaart gezet met verminderen van afleiding door smartphonegebruik in het 
verkeer (de MONO-campagne). 

Duurzaamheid 
Het ministerie richt zich vol op schonere, zuinigere en stillere voertuigen. Zij wil voorlopers in de 
sector stimuleren en samen met de decentrale overheden en de sectorpartijen, slimme logistieke 
concepten ontwikkelen voor stedelijke distributie en een kansrijke omgeving creëren voor 
ontwikkeling van diverse alternatieve voertuigen en brandstoffen. 

De verduurzaming van energie en brandstoffen in de sectoren mobiliteit en transport is beschreven 
in de Duurzame Brandstofvisie. Er worden vanuit dat kader subsidies verstrekt voor 
technologieontwikkeling.  

Bij auto’s richt het kabinet zich op overschakeling naar elektrische aandrijflijnen, waarbij auto’s vrij 
zijn van schadelijke uitlaatgassen. Het streven is dat in 2030 alle nieuw te verkopen personenauto’s 
emissieloos zijn. Nationaal wordt gewerkt aan o.a. differentiatie van parkeertarieven en voldoende 
laadinfrastructuur. 

 
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) 

Investeringen 
Er wordt gewerkt aan de oprichting van Invest-NL. Daarmee gaat het kabinet investeringen bij 
ondernemingen stimuleren op het gebied van grote transitie-opgaven in het kader van CO2-reductie. 
Het zal risicokapitaal beschikbaar stellen voor investeringsprojecten en voor doorgroei van 



 

6 
 

 

ondernemingen. Invest-NL krijgt een projectontwikkelingstak met een jaarlijkse subsidie van € 10 
miljoen vanuit de Staat, en daarnaast de mogelijkheid om zelf te investeren uit de € 2,5 miljard 
kapitaalstorting. 

 
Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) 

Cybercrime 
Voor digitale veiligheid is in het Regeerakkoord een structurele investering van € 95 miljoen 
vastgelegd. Daaronder vallen ook subsidies waarmee het mkb zijn eigen cyberweerbaarheid kan 
verbeteren.  

 


