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Auto van de za ak en btw

Praktijk: fiscaal

De btw-correctie voor de auto van de zaak is voor velen lastige materie.  
Het is belangrijk om voor de ingebruikname te bepalen of de auto onder  
het ondernemingsvermogen of onder het privévermogen valt. 

tekst Carola van vilsteren*

B
ij de auto van de zaak wordt onderscheid  
gemaakt tussen IB-natuurlijk persoon onder-
nemers en IB-natuurlijk persoon werknemers. 
Een IB-ondernemer (eenmansondernemer, 

vennoot of maat) heeft de keuze om bij aanschaf van 
een auto deze voor de btw toe te rekenen tot zijn onder-
nemingsvermogen of zijn privévermogen (etiketteren). 
In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld wat de gevol-
gen zijn voor de btw. De keuze die wordt gemaakt, 
heeft geen invloed op de keuze in de inkomstenbelas-
tingen. 

ondernemingsvermogen
Bij keuze voor het ondernemingsvermogen is 

alle btw op de autokosten (aanschaf, APK, 
brandstof en dergelijke) aftrekbaar. Bij 

verkoop van de auto is vervolgens 
wel negentien procent 

btw verschuldigd.
Bij de aanschaf 
van een tweede-
handsauto die 
wordt toegere-
kend aan het  
ondernemings-
vermogen kan 
de btw op later  

aangebrachte on-
derdelen worden  

afgetrokken. De btw op 
gebruik en onderhoud 

 is het hele jaar volledig 
aftrekbaar. Aan het einde van het jaar is een 

btw-correctie nodig voor het privégebruik. Hiervoor 
wordt in beginsel gebruikgemaakt van de werkelijke 
gegevens, bijvoorbeeld een kilometeradministratie. 
Aangezien niet alle ondernemers een dergelijke admi-
nistratie bijhouden, is goedgekeurd dat 75 procent van 
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kilometerregistratie dat een correctie voor het privé-ge-
bruik lager uitkomt dan de forfaitaire correctie.
Een correctie voor het privégebruik moet worden  
gemaakt als in een jaar meer dan vijfhonderd kilome-
ter privé wordt gereden.
Een belangrijke wetenswaardigheid: als de werknemer 
een eigen bijdrage heeft betaald, dan kan bezwaar 
worden gemaakt tegen de eigen aangifte waarin de 
correctie privégebruik wordt aangegeven. Mogelijk is 
het BUA dan niet van toepassing. Binnenkort laat de 
Hoge Raad zich hierover uit. Door bezwaar te maken 
heeft iemand het recht op een eventuele teruggaaf. 

Noot

* Carola van Vilsteren is eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies.

Auto van de za ak en btw

de btw wordt afgetrokken in verband met gebruik en 
onderhoud. Per saldo wordt dus 25 procent van de  
btw gecorrigeerd die gedurende het jaar in rekening is  
gebracht.

auto naar Privé 
Het overbrengen van de auto naar privé wordt voor  
de btw aangemerkt als een onttrekking van onder- 
nemingsvermogen. Dit wordt gelijkgesteld met de  
verkoop van de auto, waarover btw is verschuldigd.  
In beginsel wordt deze vergoeding gebaseerd op de 
waarde in het economische verkeer. 
Het is goed om een auto te laten taxeren voordat deze 
uit de zaak wordt gehaald. De taxatie bewijst namelijk 
dat de auto tegen de waarde in het economische ver-
keer is overgenomen.

Privévermogen
Bij de keuze om de auto van de zaak te etiketteren voor 
het privévermogen is het niet mogelijk btw op de aan-
schaf af te trekken. Wordt de auto later verkocht, dan 
is ook geen btw verschuldigd. Het is dan ook voordeli-
ger om een tweedehandsauto, een zogenoemde marge-
auto, tot het privévermogen te rekenen. 
De btw-correctie van het privégebruik wordt in begin-
sel weer gebaseerd op de werkelijke gegevens, zoals een 
kilometeradministratie. Voor degenen die niet over een 
dergelijke administratie beschikken, kan 75 procent 
van de btw worden afgetrokken. 

Werknemer 
De btw-correctie van het privégebruik van een auto 
door de werknemer moet worden gemaakt op basis van 
het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA).  
De werkgever kan de btw corrigeren op grond van de 
forfaitaire regeling (twaalf procent van de bijtelling in 
de loonbelasting) of aan de hand van de gemaakte  
privé-kilometers. Dit kan bijvoorbeeld als blijkt uit de 

BPM
Hoewel de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) een 

eindheffing is, moet een btw-ondernemer bij de verkoop van een gebruik-

te auto rekening houden met een zogenaamde rest-BPM. De rest-BPM 

wordt berekend door een staffel, met een op- en aflopend percentage,  

afhankelijk van de ouderdom van de auto. 

Voorbeeld:

Verkoopprijs € 15.000,00

Oorspronkelijke BPM-bedrag € 7.142,13

Afschrijving € 3.356,80

Rest BPM € 3.785,33 €   3.785,33

Btw grondslag  € 11.214.67

De verschuldigde btw ad € 2.130 (negentien procent van € 11.214,67) 

wordt aangeven bij rubriek 1d van de btw-aangifte. Dit levert een voordeel 

op van € 720 (€ 2.850 - € 2.130).

Wordt een tweedehandsauto overgeheveld naar het privévermogen, dan 

hoeft geen btw te worden berekend en dus ook geen rest-BPM.




