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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.

PRIVÉGEBRUIK    

Btw-correctie auto van de zaak
De correctie voor het privégebruik van de auto 
van de zaak kan met behulp van een forfait of 
aan de hand van het werkelijk privégebruik. 

Privégebruik Beschikt een onderneming over een auto, dan moet er 
btw voor het privégebruik worden berekend en hiervoor een 
 administratie worden bijgehouden. Dit geldt zowel voor dga’s als voor 
personeel dat de beschikking heeft over een auto van de zaak. 

Kilometeradministratie Als er een kilometeradministratie is bijge
houden, dan moet de btwcorrectie plaatsvinden op basis van de 
 verhouding van de aantal gereden zakelijke kilometers ten opzichte 
van het totaal aantal gereden kilometers. Let daarbij op dat 
woonwerk verkeer wordt aangemerkt als privékilometers.

Correctie naar werkelijk privégebruik
Een bv heeft een auto die gebruikt wordt door de dga. Gedurende het jaar is er € 1.000 
btw aan onderhoud en kosten van brandstof in aftrek gebracht. Er is een kilometer-
administratie bijgehouden. Hieruit blijkt dat in dat jaar in totaal 5.000 kilometers zijn 
gereden, waarvan 2.500 zakelijk. Vervolgens moet (2.500/5.000) x 1.000 = € 500 aan 
btw worden gecorrigeerd. Dit bedrag wordt bij vraag 1d van de btw-aangifte aan-
gegeven.

Forfaitaire regeling Als er geen kilometeradministratie is bijge
houden, dan moet er een forfaitaire correctie worden gemaakt. De ver
schuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de betref
fende auto. Na afloop van het vierde jaar volgend op het jaar waarin 
de auto door de onderneming is aangeschaft, wordt de btwcorrectie 
voor het privégebruik gesteld op 1,5% van de cataloguswaarde.

Hoge Raad Op basis van een arrest van de Hoge Raad 
(ecli:nl:hr:2017:711) kan in een aantal uitzonderingsgevallen de 
 forfaitaire regeling buiten toepassing blijven en een andere btw 
correctie worden genomen, mits het privégebruik goed wordt onder
bouwd. Dit geldt in principe alleen voor situaties waarin er sprake is 
van ambulante functies (bijvoorbeeld storingsdiensten, bewakings
diensten, enz.). Een andere mogelijkheid is om op basis van statistiek
gegevens de btwcorrectie te stellen op 27% van de op de autokosten 
in aftrek gebrachte btw.

bz-advies
Is de verwachting dat toepassing van het forfait nadeliger uitpakt dan correctie naar 
daadwerkelijk privégebruik, zorg dan voor een kilometeradministratie of onderbouw het 
lagere privégebruik met behulp van statistische gegevens.

Maak voor het privégebruik altijd een btw-correctie. 
Met behulp van het forfait of naar werkelijk gebruik. 
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