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BTW
Door mr. carola van vilsteren, van vilsteren btw-advies in heelsum

Btw over eigen bijdrage 
auto, fiets en mobiel

Als voor het ter beschikking stel-
len van bijvoorbeeld een auto 
een eigen bijdrage van de 
werknemer wordt gevraagd, is 

dat een vergoeding voor een prestatie. 
Vaak wordt deze eigen bijdrage op het 
loon van de werknemer ingehouden. De 
werkgever verricht een prestatie voor de 
werknemer door aan hem de auto ter be-
schikking te stellen. 

Voor de btw is het leveren van een goed of 
dienst een belastbaar feit. Als daar een ver-
goeding voor wordt betaald, is de werkge-
ver daarover btw verschuldigd. De vergoe-
ding is het bedrag - of in het geval van een 
betaling in natura de waarde van de tegen-
prestatie - die voor de levering van het 
goed of het verrichten van de dienst in re-
kening wordt gebracht.
Over deze vergoeding is de werkgever btw 
verschuldigd. Welk tarief van toepassing is, 
hangt natuurlijk af van de aard van de 
prestatie. Op het ter beschikking stellen 
van een auto of een mobiele telefoon is bij-
voorbeeld het normale tarief van 21 pro-
cent van toepassing. Gaat het bijvoorbeeld 
om het verstrekken van maaltijden, dan 
geldt het lage tarief.

Welk tarief van toepassing 
is, hangt af van de aard van 
de prestatie

De hoogte van de vergoeding
De vergoeding kan op verschillende ma-
nieren door de werknemer worden be-
taald. De meest gangbare manier is het in-
houden van een bedrag op het loon van de 
werknemer. Dit gaat vaak via de loonadmi-
nistratie. 
De eigen bijdrage wordt gezien als de ver-
goeding inclusief btw. Voor de btw-aan-
gifte moet iemand een boeking maken, zo-
dat btw wordt afgedragen. De btw wordt 
als volgt berekend: 6/106 of 21/121 maal de 
eigen bijdrage.

Auto van de zaak
De waarde van de eigen bijdrage van de 
werknemer kan ‘normaal’ of te laag zijn. 
De bijdrage is normaal als het bedrag gelijk 
is aan de door de werkgever gemaakte kos-
ten voor bijvoorbeeld een auto naar rato 
van het privégebruik. Betaalt de werkgever 
een bedrag dat gelijk of hoger is dan de 
normale waarde, dan moet de werkgever 
btw afdragen over de eigen bijdrage. Deze 
btw moet worden voldaan in het tijdvak 
dat de werknemer de eigen bijdrage be-
taalt.
De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat 
de verschuldigde btw over het privége-
bruik van een auto in het geval van een ei-
gen bijdrage ook in de laatste btw-aangifte 
van het boekjaar of kalenderjaar mag wor-
den aangegeven. Is de eigen bijdrage te 
laag, dan moet de werkgever btw afdragen 
over de normale waarde in plaats van over 
de eigen bijdrage.
Als het privégebruik van de auto uit de  
kilometeradministratie is op te maken, 
dan wordt de btw als volgt vastgesteld: 
19 of 21 procent x privé-kilometers / to-
taal aantal kilometers x normale waarde. 
Is er geen kilometeradministratie, dan 
wordt de btw vastgesteld met de volgen-
de berekening: 2,7 procent x catalogus-
prijs (inclusief btw en bpm). De btw is 
verschuldigd in de laatste btw-aangifte 
van het jaar. Over de te lage eigen bijdra-
ge hoeft periodiek géén btw te worden 
afgedragen.

Fietsenplan
Het komt ook voor dat een werkgever zijn 
personeel in staat stelt een fiets aan te 
schaffen, het zogenoemde fietsenplan. 
Vaak wordt daarbij de eigen bijdrage door 
de werknemer in natura ‘betaald’ in de 
vorm van het inleveren van verlofdagen. In 
dat geval wordt de waarde van de tegen-
prestatie gesteld op de waarde die de werk-
gever toekent aan de tegenprestatie.

Een voorbeeld. Aan de werknemer wordt 
een fiets verstrekt voor zijn woon-werk-
verkeer ter waarde van 600 euro inclusief 

BTW. Ter vergoeding moet de werknemer 
drie verlofdagen inruilen. De waarde van 
een verlofdag van werknemer bedraagt 
daarmee 200 euro. De afdracht van BTW 
is € 600 x 21/121. De BTW op de aanschaf 
van de fiets is als voorbelasting in aftrek 
te brengen.

Over de vergoeding van de werknemer is de 
werkgever dus 21/121ste aan btw verschul-
digd.

Mobiele telefoon
De werkgever die voor het privégebruik 
van de mobiele telefoon een eigen bijdrage 
vraagt, mag ook de btw in aftrek brengen 
over het privédeel. Van de eigen bijdrage 
van de werknemer is de werkgever 
21/121ste btw verschuldigd. Als de eigen 
bijdrage niet opweegt tegen het privége-
bruik, heeft de werkgever voor het deel van 
het privégebruik dat niet wordt vergoed 
geen recht op aftrek van btw. 

Houd altijd rekening 
met de verschuldigde btw 
over eigen bijdragen!

Het kan voorkomen dat de eigen bijdrage 
te laag blijkt te zijn. Bijvoorbeeld in het 
geval van een maandelijkse vaste eigen 
bijdrage door de werknemer, waarover 
de werkgever maandelijks of per kwar-
taal de btw hierover op aangifte voldoet. 
Er kan dan nog een correctie van de in 
aftrek gebrachte btw voor het privége-
bruik volgen.

Belastingdienst
Het komt regelmatig voor dat een werkge-
ver niet beseft dat de eigen bijdrage die 
zijn werknemers betalen belast is met btw. 
De Belastingdienst legt vaak naheffings-
aanslagen op, vermeerderd met heffings-
rentes en boetes. Houd daarom altijd reke-
ning met de verschuldigde btw over eigen 
bijdragen. 


