Forse boetes bij onjuiste rittenadministratie
11 november 2011
Volgens de Belastingdienst wordt er volop gefraudeerd met de bijtelling privégebruik auto. Van de
ruim 2 miljoen werknemers met een auto van de zaak hebben zo’n 250.000 automobilisten een
verklaring geen privégebruik aangevraagd en verkregen. Daarvan zijn er zeker 40.000 ten onrechte,
zo concludeert de Belastingdienst op basis van steekproeven en controles.
De automobilist die oneigenlijk gebruik maakt van de verklaring ‘geen privégebruik auto’ en die
gesnapt wordt, kan rekenen op een naheffing van loonbelasting met een fikse boete.
De inspecteur kan met het nieuwe Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst – het BBBB – in de
hand een verzuimboete opleggen wegens het niet tijdig afdragen van de verschuldigde belasting.
Die boete is € 3.936 en bij ‘een uitzonderlijk geval’ € 4.920. Zo’n uitzonderlijk geval doet zich voor
als de automobilist een tweede keer in de fout gaat. Heeft de automobilist een onjuiste of
onvolledige rittenadministratie overgelegd – om de naheffing af te weren – dan moet de inspecteur
altijd de maximumboete van € 4.920 opleggen.
Naast de verzuimboete kan de inspecteur ook een vergrijpboete opleggen. Die boete is aan de orde
als de bijtelling privégebruik auto door opzet of grove schuld niet tot het loon is gerekend. Bij grove
schuld is de boete 40% van de nageheven belasting, bij opzet 80%. Bij een onjuiste of onvolledige
rittenadministratie kan de inspecteur een vergrijpboete opleggen van 100% van de gemiste
belasting.
Maak als werkgever duidelijke afspraken met uw
medewerkers wie er moet opdraaien voor de boete als
de Belastingdienst constateert dat uw medewerker
meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden in zijn
auto van de zaak heeft gereden. Of als geconstateerd
wordt dat zijn kilometeradministratie ondeugdelijk is.
Voor de werkgever geldt een verklaring geen
privégebruik van de werknemer als een
vrijwaringbewijs: hij loopt geen risico’s ter zake van
een naheffing van loonbelasting. Maar dat is anders
als de werkgever wist of redelijkerwijs had moeten
weten dat de werknemer zijn auto van de zaak voor
meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden
gebruikt. De inspecteur kan dan de naheffingsaanslag
aan de werkgever opleggen, zodat die voor de boete
moet opdraaien.
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