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Financiën heeft met ingang van 1 juli 2011 de regeling voor de btw-correctie op privégebruik auto
ingrijpend gewijzigd. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt – als deze gratis ter
beschikking is gesteld – aangemerkt als een fictieve dienst, en belast naar het werkelijke
privégebruik van de auto. Daarbij wordt woon-werkverkeer gezien als privégebruik, conform de
Europese btw-Richtlijn. De btw-heffing is met deze aanpassing ontkoppeld van de (variabele)
bijtelling voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting. En het oude verschil in behandeling van
het woon-werkverkeer – wél privé voor de btw, zakelijk voor de loon- en inkomstenbelasting – is
weer terug.
De aftrek van de btw-voorbelasting op autokosten wordt via de btw-heffing over de fictieve dienst
gecorrigeerd naar het werkelijke privégebruik dat van de auto is gemaakt.
Het vaststellen van het werkelijke privégebruik van de
auto(‘s) van de zaak is een forse verzwaring van de
administratieve lasten van ondernemers/werkgevers.
Financiën keurt goed dat u als ondernemer/werkgever
de btw-heffing over de fictieve dienst – desgewenst –
mag toepassen door een forfaitair percentage van
2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm)
van de auto aan te houden. Kunt u aantonen dat de
kosten van het werkelijk privégebruik lager uitkomen,
dan kan de btw-correctie over die lagere grondslag
toegepast worden. Dat zal bij oudere auto’s en auto’s
die onder de btw-margeregeling zijn aangeschaft al
snel het geval zijn. Als de auto niet het volledige
kalenderjaar voor privé doeleinden ter beschikking
staat, moet de btw-correctie naar tijdsgelang worden
berekend.
Als de werkgever de auto niet gratis aan de
werknemer ter beschikking stelt, maar daar een vergoeding voor vraagt, moet hij over die
vergoeding 19% BTW afdragen. In de wet omzetbelasting wordt een antimisbruikmaatregel
opgenomen voor situaties waarin die vergoeding naar objectieve maatstaven te laag wordt
vastgesteld om zo de BTW-heffing te ontgaan. De grondslag voor de BTW-heffing wordt dan gesteld
op de normale waarde van het privégebruik. 
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