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Stroomschema BTW privégebruik auto jonger dan 4 jaar 
 
 
 

  
 
 
 

Kilometeradministratie aanwezig 1) 

Vrijgestelde 
prestaties 

Vrijgestelde 
prestaties 

Pro rata (= belaste prestaties / 
totale prestaties) toepassen op 
aftrek en verschuldigde BTW 
 

Aftrek: volledige BTW op autokosten  
Verschuldigd: 21% x privé km/totaal 
km x normale waarde 
 

Of (indien geen km administratie) 
 
Aftrek: volledige BTW op autokosten  
Verschuldigd: percentage x   
cataloguswaarde (incl. BTW en BPM) 

• 2,7% indien woon-werk en privé 
• 1,09% indien geen woon-werk, wel 

privé 
• 1,61% indien wel woon-werk, geen 

privé 
 

Aftrek: zakelijke 
km / totale km  
x BTW gebruik en 
onderhoud  

Kilometeradministratie 
aanwezig 1) 

 

Aftrek: volledige BTW 
op autokosten  
Verschuldigd: 
percentage x   
cataloguswaarde (incl. 
BTW en BPM) 

• 2,7% indien woon-
werk en privé 

• 1,09% indien geen 
woon-werk, wel privé 

• 1,61% indien wel 
woon-werk, geen 
privé 

Vergoeding lager dan of gelijk 
aan de normale waarde 4) 

Pro rata (= belaste prestaties / 
totale prestaties) toepassen op 
aftrek en verschuldigde BTW 
 

BTW in aftrek gebracht bij aanschaf auto  

Vrijgestelde 
prestaties 

Vrijgestelde 
prestaties 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja

Ja 

Ja 

Nee 

Ja Ja 

Ja 

Nee 

Nee Ja 

Nee 

Nee 

Ja 

 

Nee 

Ja

Aftrek: volledige BTW 
op autokosten  
Verschuldigd: 
percentage x   
cataloguswaarde (incl. 
BTW en BPM) 

• 1,5% indien woon-
werk en privé 

• 0,6% indien geen 
woon-werk, wel privé 

• 0,9% indien wel 
woon-werk, geen 
privé 

 

Auto ter beschikking gesteld aan ondernemer/ werknemer of bij auto in privé waarbij kosten onderhoud en 
gebruik worden gefactureerd aan ondernemer (bijvoorbeeld BV van dga/eenmanszaak). Na het jaar van 
ingebruikname van de auto door de ondernemer/werkgever zijn nog geen vier jaar verstreken. 

Symbolische 
vergoeding 

Vergoeding betaald door gebruiker 

Aftrek: volledige BTW 
op autokosten  
Verschuldigd: 21% x 
privé km/totaal km x 
gemaakte uitgaven 2)  
 

 

 

Vrijgestelde prestaties 

Aftrek: volledige BTW 
op autokosten  

Verschuldigd: 21/121 x 

ontvangen bijdrage 3) 
 

Pro rata (= belaste 
prestaties / totale 
prestaties toepassen op 
aftrek en verschuldigde 
BTW 
 

1) Let op! Woonwerkverkeer = privé 
2) Exclusief BTW, inclusief 1/5 aanschafwaarde 
3) Inclusief BTW 
4) Indien alle autokosten worden gedekt door een lease    

overeenkomst kan voor de normale waarde worden 
aangesloten bij het aan het privégebruik toe te schrijven deel 
van de leaseprijs. In alle overige gevallen bedraagt de 
normale waarde minimaal het totale bedrag van alle door de 
ondernemer ter zake van het in gebruik geven van 
desbetreffende auto gemaakt uitgaven. 

 

Ja 

Nee 

Nee 
Nee 
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Kilometeradministratie aanwezig 1) 

Vrijgestelde 
prestaties 

Vrijgestelde 
prestaties 

Pro rata (= belaste prestaties / 
totale prestaties) toepassen op 
aftrek en verschuldigde BTW 
 

Aftrek: volledige BTW op autokosten  
Verschuldigd:  
21% x privé km/totaal km x normale 
waarde 
 
Of (indien geen km administratie) 
 
Aftrek: volledige BTW op autokosten  
Verschuldigd: percentage x   
cataloguswaarde (incl. BTW en 
BPM) 

• 1,5% indien woon-werk en privé 
• 0,6% indien geen woon-werk, wel 

privé 
• 0,9% indien wel woon-werk, geen 

privé 

Aftrek: volledige BTW op 
autokosten  
Verschuldigd: percentage x   
cataloguswaarde (incl. BTW en 
BPM) 

• 1,5% indien woon-werk en 
privé 

• 0,6% indien geen woon-
werk, wel privé 

• 0,9% indien wel woon-werk, 
geen privé 

Vergoeding lager dan of gelijk 
aan de normale waarde 4) 

Vergoeding betaald door gebruiker 

Nee 

Ja

Ja 

Ja 

Nee Ja 

Nee 

Ja 

 

Nee 

Ja

Symbolische vergoeding 

Aftrek: volledige BTW 
op autokosten  
Verschuldigd: 21% x 
privé km/totaal km x 
gemaakte uitgaven 2)  
 
 

 

 

Nee 

Nee 

Ja 

Auto ter beschikking gesteld aan ondernemer/ werknemer of bij auto in privé waarbij kosten onderhoud en gebruik 
worden gefactureerd aan ondernemer (bijvoorbeeld BV van dga/eenmanszaak). Na het jaar van ingebruikname van de 
auto door de ondernemer/werkgever zijn minimaal vier jaar verstreken (ingebruikname 2012 of eerder). 

 

Vrijgestelde prestaties 

Aftrek: volledige BTW 
op autokosten  

Verschuldigd: 21/121 x 

ontvangen bijdrage 3) 

 

Pro rata (= belaste 
prestaties / totale 
prestaties toepassen op 
aftrek en verschuldigde 
BTW 
 

1) Let op! Woonwerkverkeer = privé 
2) Exclusief BTW en exclusief 1/5 aanschafwaarde 
3) Inclusief BTW 
4) Indien alle autokosten worden gedekt door een lease    

overeenkomst kan voor de normale waarde worden 
aangesloten bij het aan het privégebruik toe te schrijven deel 
van de leaseprijs. In alle overige gevallen bedraagt de 
normale waarde minimaal het totale bedrag van alle door de 
ondernemer ter zake van het in gebruik geven van 
desbetreffende auto gemaakt uitgaven. 

 

Nee 


