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© 2017 Sdu - Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige 
wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Hoewel Belastingzaken advies zeer 
zorgvuldig wordt samengesteld, kunnen de betrokkenen bij de 
samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

btw    

Onderbouw het lagere privégebruik!
Op 21 april 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak 
gedaan in vier procedures inzake de btw- 
correctie privégebruik auto. 

Btw op zakelijke auto Een ondernemer die een auto voor de btw in 
zijn onderneming gebruikt, mag de btw op onderhoud, kosten en 
aanschaf van de auto in aftrek brengen. Aan het einde van het jaar 
moet er een btwcorrectie plaatsvinden voor het privégebruik. Deze 
correctie kan plaatsvinden op basis van de verhouding van het aantal 
ge reden kilometers. Hiervoor is een kilometeradministratie vereist. 
In de andere gevallen wordt de correctie berekend op basis van het 
forfait van 2,7% van de catalogusprijs. Vier jaar na het jaar van inge
bruikname bedraagt dit forfait 1,5% van de catalogusprijs. Tegen deze 
wijze van berekenen is massaal bezwaar gemaakt.

Uitspraak Hoge Raad De meeste bezwaren zijn door de Hoge Raad af
gewezen. Wel heeft de Hoge Raad geoordeeld (ecli:nl:hr:2017:711, 
ecli:nl:hr:2017:713) dat, indien de ondernemer door toepassing van 
de forfaitaire regeling meer btw moet betalen dan de aan het privé
gebruik toe te rekenen werkelijke uitgaven, de ondernemer recht 
heeft op teruggave van btw. Van belang is dat de ondernemer ge
gevens verstrekt die inzicht geven in het privégebruik van de auto. 
Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de aard van de onderneming, de 
zakelijke doeleinden waarvoor de auto bruikbaar is, de werkzaam
heden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt of 
statistische gegevens. Een kilometeradministratie is niet per se nodig. 

Collectieve afhandeling De Belastingdienst zal de bezwaren collectief 
afhandelen. Slechts enkele argumenten zullen worden geaccepteerd. 
Denk bijvoorbeeld aan een auto die enkel gebruikt wordt voor 
storings diensten, zodat een medewerker altijd zo snel mogelijk ter 
plaatse kan zijn.

Hoe nu verder? De verwachting is dat de Belastingdienst de bezwaren 
 afwijst, maar de ondernemers die het forfait hebben toegepast een 
 termijn stelt, waarin zij een nadere onderbouwing van het privé
gebruik kunnen geven indien dat lager uitkomt. Ook wanneer de 
onder nemer alleen de zakelijke kilometers heeft bijgehouden en wel 
de kilometer stand op 1 januari en 31 december heeft vastgesteld 
(met  bewijzen), kan dit een mogelijkheid bieden. 

bz-advies
Ondernemers die in het verleden ten onrechte geen privégebruik hebben aangegeven, 
moeten dit zo spoedig mogelijk doen met behulp van een suppletieaangifte. 
Zij  kunnen hierbij uitgaan van het forfait, dan wel het werkelijke privégebruik indien dat 
lager is. Dit moet wel kunnen worden onderbouwd. 

  Ondernemers die destijds het forfait hebben toegepast en 
bezwaar hebben gemaakt, hebben nog de mogelijkheid het 
lagere werkelijke privégebruik te onderbouwen.  
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