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Rechtbank Haarlem heeft op 1 juni 2011 een opmerkelijke uitspraak gedaan over de btw-correctie
voor privégebruik auto. De rechtbank besliste dat het verschil in btw-correctie op milieuvriendelijke
en andere auto’s in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
De wetgever heeft de laatste jaren de bijtelling voor privégebruik auto voor de loon- en
inkomstenbelasting steeds meer gekoppeld aan de CO²-uitstoot. De bijtelling varieert tussen 0%
voor elektrische auto’s, en loopt op tot 14%, 20% of 25% van de catalogusprijs van de auto. Die
variabele bijtelling veroorzaakt een even variabele btw-correctie, van 12% van 0% tot 25% van de
cataloguswaarde. En dat kan volgens de rechtbank niet. Voor de btw-correctie is enkel van belang
hoeveel btw-voorbelasting op de auto drukt, en hoeveel er privé van de auto gebruik is gemaakt.
Het merk of type van de auto en allerlei verschillen in technische specificaties zoals verbruik en
CO²-uitstoot, zijn daarbij niet van belang. Er is geen reden om te veronderstellen dat er met een
milieuvriendelijke auto meer of juist minder voor privédoeleinden wordt gereden dan met een
milieuonvriendelijke auto. Het verschil in btw-correctie dat ontstaat door de koppeling aan de
variabele bijtelling voor privégebruik, is gebaseerd op een milieudoelstelling, en niet op een
beperking van de btw-aftrek wegens privégebruik.
De rechtbank besliste dat ondernemers de btw-correctie voor milieuvriendelijke auto’s met een
beroep op het gelijkheidsbeginsel ook bij gewone auto’s (met een hogere bijtelling) kunnen
toepassen. Met deze uitspraak in de hand kan goed verdedigd worden dat de btw-correctie beperkt
moet blijven tot de bijtelling tot ten hoogste 14% van de cataloguswaarde. Een reductie tot een 0%
bijtelling lijkt niet verdedigbaar. Het aantal elektrische auto’s is zeer beperkt en kan derhalve een
beroep op het gelijkheidbeginsel niet rechtvaardigen.
Financiën is tegen deze uitspraak in beroep gegaan, maar de staatssecretaris is niet gerust op een
goede afloop. Dat blijkt uit het feit dat hij per direct – per 1 juli 2011 – reparatiewetgeving heeft
ingevoerd, zie ook hierna: Btw-correctie de auto van de zaak: een nieuwe regeling.
Als u de BTW-correctie over het privégebruik auto over het eerste halfjaar van 2011 toepast volgens
de gangbare regels, kunt u bezwaar maken tegen de eigen BTW-aangifte en zo uw rechten op een
positieve afloop van deze procedure veilig stellen.
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