
 

 

 

 
  
 
 

1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark en BPM 

 

Per 1 juli 2005 is bij de registratie van bestelauto's in beginsel BPM verschuldigd en 

geldt voor deze auto's hetzelfde (hoge) tarief in de motorrijtuigenbelasting als voor 

personenauto's. De te betalen BPM en motorrijtuigenbelasting is voor uw gemeente een 

aanzienlijke kostenpost. In een (groot) aantal gevallen echter ten onrechte is onze 

ervaring! 

 

Als een bestelauto (door een gemeente) meer dan bijkomstig – dat wil zeggen voor  

tenminste 10% – wordt gebruikt voor de als BTW-ondernemer te verrichten prestaties 

(het grondbedrijf, het havenbedrijf, de gemeentelijke sportaccommodaties, de 

gemeentelijke begraafplaatsen, het ophalen van bedrijfsafval) dan kan uw gemeente 

met een beroep op de zogenoemde ondernemersregeling bij eerste registratie van een 

bestelauto een verzoek tot teruggaaf van BPM indienen. Ook kan in die situaties voor 

de motorrijtuigenbelasting het lage bestelautotarief worden toegepast. Een bestelauto 

moet door een gemeente meer dan bijkomstig – dat wil zeggen voor tenminste 10% – 

worden gebruikt voor de als BTW-ondernemer te verrichten prestaties. Het gebruik 

wordt op basis van de per jaar met de bestelauto gereden kilometers bepaald. 

Om te berekenen of de bestelauto voor tenminste voor 10% als BTW-ondernemer wordt 

gebruikt zijn niet alleen de BTW-belaste prestaties van de gemeente van belang maar 

ook de BTW-vrijgestelde (ondernemers)prestaties van de gemeente. Met betrekking tot 

dit laatste kan worden gedacht aan de bestelauto’s die worden ingezet voor het 

onderhoud van de begraafplaatsen in uw gemeente. De tegemoetkoming wordt 

berekend per auto die door de gemeente wordt gebruikt. 

In de praktijk blijkt dat gemeenten (te) weinig gebruik maken van de hiervoor 

beschreven ondernemersregeling. Wij adviseren daarom het gebruik van de 

gemeentelijke bestelauto’s te inventariseren. Ook een teruggaaf van eerder abusievelijk 

betaalde BPM en motorrijtuigenbelasting blijkt regelmatig tot de mogelijkheden te 

behoren. 
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2. Workshops 

 

Workshop     Datum Tijd 

BTW en auto     23-04-2013 15:00 – 18:00 uur 

Basis- en gevorderdencursus BTW  14-05-2013   9:00-16:30 uur 

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief 

lesmateriaal en broodjes. De basis- én gevorderdencursus is € 395 per persoon exclusief 

BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes 

Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op onze website 

www.btwadvies.com 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 085-

0403220.  

 

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 

is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 

verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 

neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


