Recente rechtspraak
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AUTO EN BTW

Btw en privégebruik auto van de zaak
De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een aantal proefprocedures
over de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Wat speelt
er? Waar moet u als ondernemer rekening mee houden?
Auto ondernemingsvermogen. Als ondernemer met een auto heeft u, zowel voor de inkomstenbelasting als voor de btw, de keuze om de auto
al dan niet tot het ondernemingsvermogen te
rekenen. De keuze voor de btw staat los van de
keuze voor de inkomstenbelasting. Als u de auto
voor de btw als ondernemingsvermogen aanmerkt, is er btw verschuldigd over het privégebruik van de auto. Hoe zit dat?

Auto van de zaak en btw
Aftrek van btw. Als u de auto voor de btw als
ondernemingsvermogen aanmerkt, mag u de btw
op de gemaakte kosten met betrekking tot de aanschaf en het onderhoud van de auto gewoon in
aftrek brengen.
Correctie privégebruik. Aan het einde van het
jaar vindt er dan een btw-correctie privégebruik
plaats. Als er een kilometeradministratie aanwezig is, wordt de correctie gemaakt op basis van de
verhouding privé gereden kilometers ten opzichte
van de zakelijk gereden kilometers. Het deel dat is
toe te rekenen aan de privékilometers, is het deel
van de eerder in aftrek gebrachte btw dat moet
worden terugbetaald. Hiervoor geldt de formule:
Totaal aantal km -/- zakelijke km
________________________________
Totaal aantal km x in aftrek gebrachte btw

Geen kilometeradministratie aanwezig? Dan
wordt er een forfaitaire correctie gemaakt. In dat
geval is er 2,7% van de catalogusprijs van de auto
aan btw verschuldigd. Na afloop van het vierde
jaar, volgende op het jaar waarin u de auto bent
gaan gebruiken, wordt het privégebruik vastgesteld op 1,5% van de cataloguswaarde.

Massaal bezwaar. Tegen de btw-correctie voor
privégebruik is massaal bezwaar gemaakt.

Uitspraak Hoge Raad
Proefprocedures. De Hoge Raad, 21.04.2017
(HR:2017:711, 712, 713, 714), heeft nu uitspraak gedaan
in de lopende procedures tegen de btw-correctie
voor het privégebruik van de auto. Uitkomst van
de procedures is onder andere dat, als u door toepassing van de forfaitaire regeling meer btw moet
betalen dan de btw over de aan het privégebruik
toe te rekenen werkelijke uitgaven, u recht heeft
op teruggave van btw.
Werkelijk privégebruik. U moet dan gegevens
verstrekken over de omvang van het privégebruik.
Denk aan gegevens over de aard van uw onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto
gebruikt wordt, uw werkzaamheden als ondernemer of de op uw specifieke situatie toepasbare
statistische gegevens. Tip. Dit hoeft niet per se
een bijgehouden kilometeradministratie te zijn.

Afwikkeling Belastingdienst
Nadere onderbouwing. De ingediende bezwaarschriften zijn door de Belastingdienst aangemerkt
als massaal bezwaar en zullen daarom collectief
worden afgedaan. Verwacht wordt dat de Belastingdienst de bezwaren afwijst, maar dat men de
ondernemers die het forfait hebben toegepast een
termijn geeft, waarbinnen zij een nadere onderbouwing van het privégebruik kunnen geven dat
lager uitkomt dan het forfait. Met name de ondernemer met ambulante werkzaamheden zal zijn
voordeel kunnen doen met deze uitspraak van de
Hoge Raad.

Als de forfaitaire btw-correctie voor het privégebruik meer bedraagt dan de btwcorrectie op basis van het werkelijk privégebruik, heeft u recht op btw-teruggave.
Dit moet wel goed onderbouwd worden. U zult, met name als u ambulante
werkzaamheden heeft, uw voordeel kunnen doen met deze uitspraak.
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