
 

Vrije vergoeding voor parkeren bij de woning?
 

 22 februari 2012 

Klopt het dat mijn BV mij als DGA een belastingvrije vergoeding kan geven voor het
stallen van mijn auto van de zaak in de garage bij mijn woonhuis? Ik heb dat bij gerucht
vernomen. Ik meen te weten dat zo’n belastingvrije vergoeding in een ver verleden
mogelijk was, maar dat de wetgever daar al weer jaren geleden een streep doorgehaald
heeft. Kunt u me nader informeren?

Antwoord
De spelregels voor het vergoeden van parkeerkosten
onder de oude regeling van de loonbelasting – van
vóór de invoering van de werkkostenregeling – zijn
snel geschetst: een vergoeding behoort tot het loon,
tenzij er sprake is van parkeerkosten bij de werkplek.
Alleen die parkeerkosten kunnen belastingvrij worden
vergoed. Bij een auto van de zaak tot het bedrag van
de werkelijke kosten; als de werknemer/de DGA zijn
privé auto zakelijk gebruikt, is de vergoeding
begrepen in de vrije kilometervergoeding van 19 cent.
Een vergoeding voor het stallen van de auto (van de
zaak) in of bij de woning van de werknemer/de DGA
vormt altijd belast loon. Lang geleden, vóór 2002,
was dat anders, maar dat is historie.

Onder de werkkostenregeling geldt er een ruimere regeling. 
Als uw BV overstapt op de werkkostenregeling (WKR) – dat moet uiterlijk per 1 januari 2014 – kunt
u gebruik maken van de nieuwe regeling voor het vergoeden van parkeergelegenheid bij de woning.
Onder de WKR mag een werkgever zijn werknemer – en dus een BV haar DGA – een belastingvrije
vergoeding geven voor parkeerkosten bij de woning. 
Er zijn twee mogelijkheden:

- De werkgever/de BV kan een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten van een
vergunning om bij de woning te parkeren. De werkgever kan zo’n vergunning ook
belastingvrij verstrekken of ter beschikking stellen. Vereist is wel dat de vergunning
geregistreerd staat op het kenteken van de auto van de zaak van de werknemer. Heeft de
werknemer een parkeervergunning op zijn naam staan voor een parkeerplaats bij de
woning die ook door andere auto’s kan worden benut, dan is de vergoeding of verstrekking
weer wel belast. De werkgever kan dat loon desgewenst onderbrengen in de 1,4% vrije
ruimte van de WKR, zodat de werknemer de vergoeding toch onbelast kan incasseren.
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- De werkgever kan een belastingvrije vergoeding geven voor het stallen van de auto van de
zaak in de garage van de werknemer bij diens woning. Voorwaarde is dan wel dat de
garage exclusief gebruikt wordt voor het stallen van de auto. Als de garage gedeeltelijk ter
beschikking blijft staan van de werknemer – en hij daar een fiets of andere privé spullen
stalt – gaat de belastingvrije vlieger niet op: de vergoeding is dan weer belast loon. Ook
hier is het mogelijk een belaste vergoeding onder de 1,4% vrije ruimte van de WKR te
brengen. Onduidelijk is hoe de Belastingdienst gaat controleren of de garage exclusief voor
het stallen van de auto wordt gebruikt.
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