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Financiën heeft de regels voor de berekening van de BTW-correctie bij een auto van de zaak
vereenvoudigd. De correctie op de BTW-aftrek kan voortaan altijd gekoppeld worden aan de
forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak voor de heffing van loon- en
inkomstenbelasting. Door deze aanpassing is het niet meer noodzakelijk om het privégebruik van de
auto van de zaak voor de heffing van omzetbelasting afzonderlijk te registreren. Deze goedkeuring
heeft met name tot gevolg dat het verschil in behandeling van het woon-werkverkeer – voor de BTW
is dat privé gebruik, voor de bijtelling voor de heffing van inkomsten- en loonbelasting niet –
verleden tijd is.
De ondernemer die BTW-belaste prestatie verricht, kan alle BTW op alle kosten van de auto’s van de
zaak – voor hemzelf en zijn medewerkers – als voorbelasting in aftrek brengen. Ook als die auto’s
mede voor privé doeleinden worden gebruikt. Vervolgens moet de ondernemer, eenmaal per jaar, in
het laatste belastingtijdvak, de BTW aangeven voor het privé-gebruik van de auto. De af te dragen
BTW bedraagt na de goedkeuring van Financiën vast 12% van het bedrag dat als bijtelling
privégebruik auto wordt aangehouden voor de heffing van loon- of inkomstenbelasting.
Wordt een auto voor zowel BTW belaste als BTW vrijgestelde prestaties gebruikt en bestaat er
daardoor bij de aanschaf of de lease van die auto geen volledig recht op BTW-aftrek, dan wordt het
percentage van 12% dienovereenkomstig verminderd.
De ondernemer kan (proberen) aan (te) tonen dat de correctie van de BTW-aftrek voor het
privé-gebruik van de auto op een lager bedrag uitkomt dan op 12% van de bijtelling voor de loonof inkomstenbelasting. Hij moet dan – bijvoorbeeld met een kilometeradministratie – bewijzen dat
de kosten van de privé verreden kilometers lager uitvallen dan de forfaitair berekende kosten.
Als de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden is gebruikt, blijft de
bijtelling privé-gebruik auto voor de loon- of inkomstenbelasting achterwege. Er is dan ook géén
BTW verschuldigd over het privé-gebruik.
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