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btw    

Auto van onderneming naar privé
Een ondernemer kan een auto die tot zijn ondernemingsvermogen behoort, 
overdragen naar privé. Daarbij moet hij wel goed letten op de btw-aspecten. 
Gebruikt hij de privéauto vervolgens voor btw-belaste prestaties, dan is het mogelijk 
de btw op brandstof en onderhoudskosten in aftrek te brengen. 

Van ondernemingsvermogen naar privé Bij overbrenging 
van de auto vanuit de onderneming naar privé is de 
onder nemer btw verschuldigd, omdat er sprake is van 
een levering door de ondernemer. Dit betekent dat de on
dernemer btw moet aangeven en afdragen. De btw wordt 
berekend over de vergoeding die een derde op dat 
moment voor de auto zou moeten betalen of de prijs die 
betaald zou moeten worden voor een vergelijkbare auto. 
Deze waarde moet blijken uit een taxatierapport van de 
garage. Er is ook btw verschuldigd bij de overbrenging 
vanuit de onderneming naar privé indien de ondernemer 
de auto onder toepassing van de margeregeling heeft ge
kocht en kosten met betrekking tot de auto zijn gemaakt 
waarbij de btw in aftrek is gebracht. De overbrenging van 
de auto naar privé moet de ondernemer in zijn btwaan
gifte bij vraag 1a aangeven. 

Vrijgestelde prestaties Als de auto in de onderneming 
enkel gebruikt is voor btwvrijgestelde prestaties en geen 
btw in aftrek is gebracht, dan mag de auto zonder btw
heffing overgaan naar privé. Op de auto kan nog een deel 
bpm zitten. Over het deel bpm wordt geen btw berekend. 
Hoeveel bpm op de auto zit, is afhankelijk van de leeftijd 
van de auto en het bij aanschaf van de auto betaalde 
bpmbedrag. 
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Ga bij overbrenging van de auto van ondernemingsvermogen naar 
privé altijd na hoeveel bpm nog op de auto drukt. De bpm die op de 
auto drukt, verlaagt namelijk de heffingsmaatstaf voor de btw en dus 
het te betalen btw-bedrag. 

Btw op kosten privéauto

Wanneer de ondernemer de privéauto gebruikt voor het 
rijden van zakelijke kilometers, dan mag een deel van de 
btw in aftrek worden gebracht. Het gaat om de btw die 
betaald wordt voor het onderhoud en het gebruik van de 

auto, voor zover de auto gebruikt wordt voor het verrich
ten van btwbelaste prestaties. Denk hierbij aan de btw 
op brandstofkosten en de onderhoudsbeurt van de auto. 
De btw op deze kosten mag in aftrek worden gebracht, 
maar wel dient aan het einde van het jaar een correctie 
plaats te vinden op de in aftrek gebrachte btw, vanwege 
het feit dat de auto privé wordt gebruikt.

Kilometeradministratie De aftrek van btw wordt be
rekend op basis van de verhouding van de gereden zake
lijke kilometers en de privékilometers. Daarbij geldt dat 
de woonwerkkilometers tellen als privé gereden kilo
meters. Het is daarom van belang dat de ondernemer een 
kilometeradministratie bijhoudt. Hierbij bepaalt de ver
houding van de privékilometers/zakelijke kilometers de 
teug te betalen btw. Wanneer met de auto in het 
kalender jaar bijvoorbeeld 75% privékilometers zijn gere
den en 25% zakelijke kilometers, dan moet aan het einde 
van het jaar 3/4 deel van de eerder in zijn geheel in aftrek 
gebrachte btw worden terugbetaald. 

Geen kilometeradministratie Als er geen kilometer
administratie is bijgehouden, dan mag de ondernemer 
alle btw op onderhoud en gebruik van de auto in aftrek 
brengen. Hierop moet vervolgens een correctie plaats
vinden voor het privégebruik, door 1,5% van de catalogus
prijs van de auto aan te geven als verschuldigde btw bij 
vraag 1d van de laatste btwaangifte van het kalenderjaar.
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Daar de forfaitaire btw-correctie voor privégebruik van de auto - 1,5% 
van de catalogusprijs - al gauw hoger is dan een correctie op daad-
werkelijk privégebruik, is het meestal raadzaam om een kilometer-
administratie bij te houden. In dat geval zal de correctie plaatsvinden 
naar rato van het aantal gereden privékilometers. 
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Kilometeradministratie (bz 03.06.11)  

  Als een ondernemer de auto zakelijk gebruikt, kan hij ervoor kiezen deze als ondernemingsvermogen 
aan te merken. Een overbrenging van de zakelijke auto naar privé is met btw belast. Als de auto als privé-
vermogen is aangemerkt, dan mag bij zakelijk gebruik de btw op de kosten van het gebruik en onderhoud 
van de auto in aftrek worden gebracht. Aan het einde van het jaar moet er dan een btw-correctie plaats-
vinden. 


