
TOELICHTING EN DISCLAIMER

1 Electrische auto's en cap
In werkblad Gegevens E8 moet het bijtellingspercentage worden ingegeven. Daar is geen rekening 
gehouden met de cap en het deels lagere percentage voor elektrische auto's. Gelieve de totale bijtelling
te berekenen en dan het gemiddelde percentage te kiezen. 

2 Marginale tarief Vpb
In werkblad Gegevens E20 moet je het marginale tarief Vpb ingeven. Dat is bepalend voor de
vpb-besparing over de autokosten, alsmede voor het berekenen van de optimale eigen bijdrage.
Gelieve daar het schijventarief Vpb te nemen, waarin de autokosten, al dan niet na aftrek van de eigen bijdrage in 
aanmerking genomen zullen worden. 

3 Marginale tarief IB over bijtelling
In werkblad Tabellen wordt de marginale heffing over de bijtelling berekend. Daarbij is de invloed
van afbouw heffingskortingen in de beoordeling meegenomen. Deze tarieven
gelden alleen voor belastingplichtigen tot AOW-leeftijd. Ook is het effect op eventuele toeslagen 
niet meegenomen, noch de ZVW premie maar wel de IB daarover omdat deze premie door de werkgever, weliswaar belast, wordt vergoed.
Nu de bijtelling zich vaak over meerdere schijven zal verspreiden, is er voor
gekozen dat de gebruiker van het rekenmodel de marginale heffing van IB handmatig berekent  
door het invullen in werkblad Tabellen van de velden D65-D70, waarna de 
gevonden marginale heffing als percentage wordt overgenomen in het werkblad Gegevens in veld E13. 
Let op: dit moet in de juiste volgorde:

1 vul in Gegevens alle grijze velden in behalve E15
2 vul dan de cellen in Tabellen D71-D76 in

4 Uitbetaling surplus in leasebudget
Veel werkgevers betalen het leasebudget volledig uit als de werknemer ervoor kiest om een prive auto aan te schaffen.
Dit maakt de vergelijking ook zuiverder, want gaat uit van gelijke kosten voor de werkgever (behalve soms BTW effect).
De onbelaste km-vergoeding gaat dan netto uit het budget, het surplus wordt dan bruto uitbetaald.
In werkblad advies is deze keuze toegevoegd. Dit kan uiteraard alleen als de werkgever dat ondersteunt.
U gelieve in Gegevens in te geven of dat het geval is en hoe hoog dat budget is. 

Ten behoeve van keuzemenu:
Optie 1 100% werkgever Gaat ervan uit dat de werkgever alles vergoedt en bij privé alleen de km's vergoedt
Optie 2 maximum werkgever Gaat uit van maximumbudget, waarbij meerdere voor werknemers rekening komt
Optie 3 vast budget Gaat ervan uit dat de werkgever vast bedrag betaald, of werknemer nu least of niet.

Vul je keuze voor 1,2 of 3 in op tabblad gegevens, E12
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Let op, bij optie 2 komt de eigen bijdrage van de werknemer alleen volledig in aftrek als dit een eigen bijdrage is voor privegebruik.
Dat is niet zeker, immers de duurdere auto (dan de normauto) wordt ook zakelijk gebruikt. In het rekenmodel is aangenomen  
dat de eigen bijdrage volledig in aftrek op de bijtelling komt.


