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Bent u van plan om binnenkort een nieuwe auto aan te schaffen? Ga dan goed na of u de auto op de
zaak of in privé gaat kopen. Houdt u de auto in privé, dan mag u voor de zakelijke kilometers
(waaronder ook het woon-werkverkeer) € 0,19 per kilometer in aftrek op uw winst brengen. Zet u
de auto op de zaak, dan zijn alle kosten die op de auto betrekking hebben aftrekbaar als
bedrijfskosten. Voor het privégebruik van de auto moet u dan een onttrekking in aanmerking nemen.
Rijdt u meer dan 500 kilometer privé, dan is de onttrekking voor privégebruik in beginsel 25% van
de cataloguswaarde van uw auto. Dat kan bij zuinige, milieuvriendelijke auto’s lager zijn, te weten
20%, 14% of zelfs 0%. 
Als u met een sluitende rittenadministratie aan kunt tonen dat u jaarlijks niet meer dan 500
privékilometers heeft gemaakt, hoeft u geen onttrekking in aanmerking te nemen. De
belastingrechter heeft onlangs nog beslist dat lunchkilometers – de kilometers die u tussen de
middag maakt om van kantoor naar huis en vice versa te rijden als u thuis gaat lunchen – geen
privékilometers zijn.
Zijn de totale kosten van uw auto van de zaak minder
dan het bedrag van de bijtelling, dan blijft de bijtelling
beperkt tot het bedrag van de autokosten dat als
bedrijfskosten in aftrek is gebracht. Per saldo komen
er dan geen autokosten ten laste van de winst. 
Let op: op een eenmaal gemaakte keuze – de auto op
de zaak of in privé – kunt u niet zonder meer
terugkomen. Dat is slechts mogelijk als sprake is van
een bijzondere omstandigheid, zoals een ingrijpende
wijziging in het gebruik van de auto of een
wetswijziging. Het is dus van belang om ten tijde van
de aanschaf van de auto een weloverwogen keuze te
maken. 
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