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Aandacht voor de 
ondernemer,
samen vooruit 

Het recht op voora� rek van de btw 

Auto van de zaak en btw



Als ondernemer die btw belaste prestaties verricht, heb je recht op voora� rek van de btw die aan jou in rekening wordt gebracht. Je kunt de 
btw volledig in a� rek brengen wanneer je alleen btw belaste prestaties verricht. Bij deels belaste en deels vrijgestelde prestaties kun je in 
principe slechts een gedeelte van de btw in voora� rek brengen. De btw op de aanschafkosten, leasetermijnen, de kosten voor onderhoud, 
brandstofkosten en andere kosten voor de auto’s kun je als ondernemer dan ook (deels) in a� rek brengen.

Wanneer je auto’s aan je werknemers of aan jezelf ter beschikking stelt en deze voor privédoeleinden mogen worden gebruikt, dan is de ter 
beschikking stelling van de auto een (fictieve) dienst voor de btw. Over deze dienst moet je als ondernemer jaarlijks in het laatste aangi� etijdvak 
van het boekjaar btw aangeven en afdragen.

Hier gaan we in op de btw voor privégebruik van de auto.

Btw privégebruik
De correctie voor het privégebruik kan jaarlijks worden gedaan door de btw op de kosten van de auto in het betre� ende jaar aan te geven naar 
rato van het privégebruik. Om het privégebruik vast te kunnen stellen, heb je in principe een sluitende kilometeradministratie nodig. 

Om niet elke ondernemer de verplichting op te leggen om 
kilometeradministraties bij te houden, wordt de btw voor het 
privégebruik vastgesteld op grond van een forfait. Het forfaitair 
percentage bedraagt 2,7% over de cataloguswaarde inclusief bpm en btw. 
Het forfait kan worden toegepast als in de administratie geen gegevens 
beschikbaar zijn, waaruit het daadwerkelijke privégebruik en de daaraan 
toerekenbare kosten blijken.  

Het forfaitaire percentage van 2,7% geldt voor het jaar van 
ingebruikname van de auto en de daarop volgende 4 jaar. Na verloop van 
deze periode mag een percentage van 1,5% worden toegepast.

Het percentage van 1,5% geldt ook wanneer je als ondernemer de auto 
hebt aangescha� , maar geen btw in voora� rek hebt gebracht. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als sprake is van de aankoop van een marge auto. 

Voor werknemers van auto(verhuur)bedrijven die in een jaar meerdere 
auto’s privé gebruiken, mag voor de maatstaf van he� ing worden 
uitgegaan van de ongewogen gemiddelde catalogusprijs. 

Bij afwezigheid van een kilometeradministratie 
kun je het privégebruik ook op een andere 
manier dan door toepassing van het forfait 
vaststellen. Deze vaststelling vindt dan plaats 
door de beoordeling van alle omstandigheden, 
zoals:

• de aard van de onderneming;
• de zakelijke doeleinden waarvoor de auto 

binnen de onderneming wordt gebruikt;   
• de positie en de werkzaamheden van de 

gebruiker van de auto in de onderneming; en 
• de wijze waarop de auto voor 

privédoeleinden mag worden gebruikt.

Bij gebruik van statistische gegevens moet je 
als ondernemer aannemelijk maken dat deze 
gegevens bruikbaar zijn.

Auto van de zaak
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Woon-werkverkeer 
Voor de btw geldt woon-werkverkeer als 
privégebruik. Dit geldt voor personenauto’s en 
bestelauto’s. 

Woon-werkverkeer is de reis tussen woonplaats 
en de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde 
arbeidsplaats. Zakelijke ritten van de woonplaats van 
de werknemer naar een opdrachtgever worden niet 
als woon-werkverkeer gezien.

Voor werknemers met veel wisselende werkplekken 
bij opdrachtgevers is een correctie voor privégebruik 
op basis van het forfait veelal te hoog. Hier kun je als 
ondernemer mogelijk een lager bedrag aan btw zijn 
verschuldigd voor het privégebruik van de auto’s.

Voor de werknemers waar het privégebruik 
zich beperkt tot woon-werkverkeer is voor de 
vaststelling van het werkelijke gebruik het volgende 
goedgekeurd:
• Het aantal privé kilometers kun je bepalen 

door de dagelijkse woon-werk afstand te 
vermenigvuldigen met het aantal woon-
werkreizen per jaar.

• Voor deze vaststelling mag je uitgaan 
van 214 werkdagen per jaar bij een 
voltijddienstverband.

• Bij een deeltijd dienstverband of in- of 
uitdiensttreding gedurende het jaar 
wordt het aantal werkdagen naar rato 
vastgesteld.
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Als je werknemers een eigen bijdrage voor privégebruik verschuldigd zijn, dan zal de btw in deze 
vergoeding moeten worden afgedragen. Als de vergoeding lager is dan de “normale waarde” 
waarover de btw volgens de wet is verschuldigd, dan moet de btw worden aangegeven over de 
normale waarde.

De normale waarde wordt in principe vastgesteld op basis van alle kosten voor het ter beschikking 
stellen van de auto (inclusief afschrijvingen) naar rato van het privégebruik.

Voor de situatie dat de omvang van het privégebruik of de kosten niet kunnen worden vastgesteld, 
wordt de btw over de normale waarde vastgesteld op basis van het forfait (2,7% of 1,5% over de 
cataloguswaarde inclusief bpm en btw). Je hoe�  dan de btw in de vergoeding van de werknemer niet 
in de aangi� en btw gedurende het boekjaar aan te geven en af te dragen.

Bedraagt de verschuldigde btw over de in rekening gebrachte bedragen meer dan het bedrag dat op 
basis van het forfait verschuldigd is? Dan mag het forfait niet worden toegepast en is de btw over de 
in rekening gebrachte bedragen verschuldigd.

Meer informatie?
Voor meer informatie over btw en privégebruik van de auto van de zaak kun je contact opnemen met 
één van onze btw adviseurs of stuur een e-mail naar btw@crop.nl. 


