VPA-Administratie
Purmerend
Tel. 06-23144653
info@vpa-administratie.nl
www.vpa-administratie.nl

Auto privé of zakelijk: hoe omgaan met BTW en Inkomstenbelasting
Een schematisch overzicht
Privé
vermogen

Zakelijk
vermogen

BTW

Inkomstenbelasting
BTW

Inkomstenbelasting

Lease*

Financial

- BTW over onderhoud en gebruik aftrekken, indien auto gebruikt voor
belaste omzet
- Woon- werkverkeer voor BTW is privégebruik
- Bepalen voor privé gebruik/ zakelijk gebruik door kilometerregistratie
- Indien geen kilometerregistratie: alle BTW over onderhoud en gebruik
aftrekken en correctie wegens privé gebruik-> 1,5% van de
catalogusprijs (incl. BTW en BPM) aangeven als verschuldigde BTW
- Verschuldigde BTW bij de laatste aangifte van het boekjaar
- voor de zakelijke ritten € 0,19 per km aftrekken van de opbrengst
- BTW bij aanschaf als voorbelasting aftrekken, behalve als eigen auto
een auto van de onderneming wordt (auto was al aangeschaft voor
start onderneming)
- BTW over onderhoud en gebruik aftrekken, indien gebruikt voor
belaste omzet
- Woon- werkverkeer voor BTW is privé
- Bepalen voor privé gebruik/ zakelijk gebruik door kilometerregistratie
- Indien geen kilometerregistratie: alle BTW over onderhoud en gebruik
aftrekken en correctie wegens privé gebruik-> 2,7% van de
catalogusprijs (incl. BTW en BPM) aangeven als verschuldigde BTW
- Verschuldigde BTW bij de laatste aangifte van het boekjaar
- Waarde van de auto opnemen in (begin) balans van de onderneming,
dit kan alleen bij aanschaf of start van een onderneming
- Kosten voor rekening van de onderneming, ook bijv. kosten voor
aanschaf en plaatsing van een laadpaal voor een elektrische auto
- Voor privé gebruik moet een bedrag verrekend worden met de
autokosten van de onderneming:
Indien kenteken afgegeven voor 2014: in algemeen 25% van de
cataloguswaarde
Indien kenteken afgegeven in 2014, 2015 of 2016 gelden andere
percentages
LET OP:
- de verrekening is maximaal het bedrag aan autokosten inclusief
afschrijving
- indien aangetoond kan worden met kilometerregistratie dat niet meer
dan 500 km per jaar privé is gereden hoeft niets verrekend te worden
- alle financiële risico's voor onderneming -> auto is vermogen van de

Lease
Operational
lease

onderneming
- vergelijkbaar met huur -> geen vermogen van de onderneming

*Voor de kosten van een leaseauto (leasetermijnen, brandstof) gelden dezelfde regels als voor een
gekochte auto.

Voor gebruik van de auto in de onderneming en hoe om te gaan met BTW en Inkomstenbelasting zijn
veel uitzonderingen denkbaar denk bijvoorbeeld voor verhuurbedrijven of bij toepassing van de
Margeregeling. Bovenstaand overzicht geeft de basis weer welke voor de meeste ondernemers van
toepassing zijn.
Er kunnen geen rechten ontleend worden uit dit schema. Voor meer informatie en persoonlijk advies
kan er vrijblijvend contact opgenomen worden met VPA-Administratie.

Rekenvoorbeelden autokosten en BTW voor privé en zakelijk
Auto privé, geen kilometerregistratie
Auto cataloguswaarde € 45.000 incl. btw en bpm.
BTW op onderhoud en gebruik volledig afgetrokken
Aftrekken voor privé gebruik 1,5% van € 45.000 = €
675
Indien auto gekocht per 1 september naar rato dus
4/12 x 1,5% x 45.000 = € 225
Indien bijv. 50% gebuikt voor vrijgestelde BTW
wordt bedrag 50% van € 675 = € 337, immers BTW op
onderhoud en gebruik is ook voor de helft
afgetrokken.

Auto privé, met kilometerregistratie
Autokosten:
verzekeringspremie
€ 400
motorrijtuigenbelasting
€ 500
brandstof
€ 4.000 (€ 840 btw)
onderhoud
€ 500 (€ 105 btw)
Uit de km registratie blijkt:
60.000 km gereden waarvan 45.000 km zakelijk
Er kan € 945 x 45.000/60.000 = € 709 btw afgetrokken worden

Auto zakelijk, geen kilometerregistratie
Auto cataloguswaarde € 45.000 incl. btw en bpm
BTW op onderhoud en gebruik volledig afgetrokken
Aftrekken voor privé gebruik 2,7% van € 45.000 = € 1.215
Indien auto gekocht per 1 september naar rato dus
4/12 x 2,7% x 45.000 = € 405
Indien auto 5 jaar in onderneming is gebruikt is het percentage
1,5%
Indien bijv. 50% gebuikt voor vrijgestelde BTW
wordt bedrag 50% van € 675 = € 337, immers BTW op
onderhoud en gebruik is ook voor de helft afgetrokken.

Auto zakelijk, met kilometerregistratie
Aanschaf
€ 30.000
Autokosten:
verzekeringspremie
€ 400
motorrijtuigenbelasting
€ 500
brandstof
€ 4.000 (€ 840 btw)
onderhoud
€ 500 (€ 105 btw)
Totaal 60.000 km gereden waarvan 15.000 privé
Alle BTW op kosten zijn afgetrokken.
In laatste BTW tijdvak moet betaald worden:
Brandstof
€ 4.000
Onderhoud
€ 500
1/5 van aanschaf
€ 6.000
Totaal
€ 10.500
BTW
21%
€ 2.205
Verhouding privé/ totaal -> 15.000/ 60.000 = 0,25
Betalen totaal 0,25 x € 2.205 = € 551
In de berekening tellen de aanschafkosten de eerste 5 jaar mee
voor de berekening van de kosten van het privégebruik.

