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Vanaf 1 juli 2011 moet de BTW op het privégebruik van een auto van de zaak berekend
worden over de werkelijke kosten van dat privégebruik. Het woon-werkverkeer geldt
daarbij ook als privégebruik. Als de werkelijke kosten van het privégebruik van de auto
van de zaak niet uit de bedrijfsadministratie blijken, kan de ondernemer – dankzij een
goedkeuring van Financiën – de verschuldigde BTW forfaitair vaststellen op 2,7% van de
cataloguswaarde van de auto. Dat forfait wordt verlaagd tot 1,5% als de auto is gekocht
zonder aftrek van BTW.

Als de ondernemer bij de aanschaf van een auto geen
BTW in aftrek heeft kunnen brengen – bijvoorbeeld
omdat hij die auto heeft aangeschaft onder de
margeregeling of als hij de auto vanuit privé in de
onderneming heeft ingebracht – heeft dat gevolgen
voor de BTW die verschuldigd is over het privégebruik
van die auto. De ondernemer is BTW verschuldigd
over de werkelijke kosten van dat privégebruik. Tot
die kosten behoren niet alleen alle exploitatie- en
onderhoudskosten van de auto (voor zover daar BTW
op drukt), maar ook 1/5 gedeelte van het bedrag
waarvoor de auto is gekocht (exclusief BTW, maar
inclusief BPM), gedurende de eerste vijf jaar na het in
gebruik nemen van de auto. Als de werkelijke kosten
van het privégebruik van de auto van de zaak niet uit
de bedrijfsadministratie blijken, mag de ondernemer de verschuldigde BTW – dankzij een
goedkeuring van Financiën – forfaitair vaststellen op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto
(inclusief BTW en BPM). Zie ook in dit nummer van BelastingBelangen het artikel: BTW op
privégebruik auto: toepassing 2,7% forfait.
Dat 2,7% forfait is te hoog als op de aanschaf van de auto geen BTW-aftrek mogelijk was. Financiën
heeft goedgekeurd dat in die situaties het forfait wordt verminderd tot 1,5% van de
cataloguswaarde van de auto. Indien de auto is aangeschaft zonder dat ter zake recht op
BTW-aftrek heeft bestaan en de auto voor zakelijke én privédoeleinden wordt gebruikt, kan de BTW
op de autokosten in eerste instantie volledig als voorbelasting in aftrek wordt gebracht. De
ondernemer moet dan wel in de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het jaar een bedrag
aan BTW voldoen dat gelijk is aan 1,5% van de catalogusprijs van de auto.

Commentaar
Het verlaagde 1,5% forfait is een reële tegemoetkoming voor de ontbrekende BTW-aftrek op de
aanschaf van de auto. Als die BTW-aftrek niet heeft plaatsgevonden is er ook geen reden voor
correctie op die BTW-aftrek vanwege het privégebruik van de auto van de zaak. 
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