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® TIPS & ADVIES is een wettelijk geregistreerd merk.

Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze 
worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig 
mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of 
onvolledige informatie.

IN DE PIJPLIJN    

Geen btw-aftrek bij meer dan 90% privégebruik?

Huidige regeling. Momenteel kunnen btw-ondernemers die btw-belaste 
prestaties verrichten roerende investeringsgoederen die gedeeltelijk 
privé worden gebruikt voor de btw geheel als zakelijk vermogen aanmer-
ken. Daardoor kan alle btw op de aanschaffingskosten worden afgetrok-
ken. Vervolgens wordt er dan elk jaar een btw-correctie gemaakt voor 
het  privégebruik. Dit speelt bijv. bij een auto die zowel zakelijk als privé 
gebruikt wordt. Bij onroerende zaken is de btw op de aanschaffings-
kosten slechts aftrekbaar voor zover de onroerende zaak zakelijk wordt 
gebruikt. Deze regeling gaat binnenkort op de schop.

Wat gaat er veranderen? De Europese Commissie heeft namelijk 
Nederland gemachtigd om de btw-aftrek geheel uit te sluiten op het 
moment dat er sprake is van meer dan 90% privégebruik, gebruik voor 
niet-bedrijfsdoeleinden of gebruik voor niet-economische activiteiten. 
Let op. Op het moment dat een ondernemer bijv. een auto heeft gekocht 
die hij maar voor 5% zakelijk gebruikt, mag niet meer de gehele btw in 
aftrek worden gebracht om vervolgens de btw af te dragen over het pri-
végebruik. Hetzelfde geldt voor een pand. Als dit pand voor minder dan 
10% zakelijk wordt gebruikt, kan de btw niet meer aftrekbaar zijn.

Wanneer gaat dit in? Deze machtiging is ingegaan op 1 januari 2021 en 
eindigt waarschijnlijk eind 2023. In de wandelgangen hebben wij verno-
men dat door de machtiging het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 
(BUA) waarschijnlijk komt te vervallen en zoals in België de btw-aftrek 
op de aankoop van een zakelijke auto wordt beperkt tot een bepaald 
percentage. De btw-correctie privégebruik auto zou dan vervallen. Hoe 
een en ander er precies uit komt te zien, is op dit moment niet duidelijk. 
Wij houden u op de hoogte.

 › Binnenkort wordt het recht op btw-aftrek bij meer dan 90% 
privégebruik uitgesloten. Hoe de regeling er precies komt uit 
te zien, is nog niet duidelijk. Wij houden u op de hoogte.

VRAAG VAN EEN ABONNEE    

Vergoeding voor coronavaccinatie werknemers

Onbelast? Een abonnee wil zijn werknemers stimuleren om zich te laten 
vaccineren tegen corona. Hij stelde ons de vraag of dit onbelast kan.

In de werkkostenregeling. Als u uw werknemers wilt belonen omdat zij 
zijn ingeënt, dan kunt u die bonus onderbrengen in de vrije ruimte die 
u in de werkkostenregeling heeft. Uw werknemer ontvangt de bonus 
dan netto. Tip. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is ook in 2021 
vanwege de coronacrisis verhoogd naar 3% van de eerste € 400.000 aan 
loonsom en 1,18% van het meerdere.

 › U kunt uw medewerkers stimuleren om een coronaprik te 
halen door hen een bonus te betalen. Deze bonus kan netto 
uitbetaald worden als u daarvoor de vrije ruimte benut.
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