
Schema Privégebruik auto
aanschaf bestanddelen onderhoud+gebruik correctie op grond van doorverkoop claimen op aangifte

Eenmansondernemer

BTW-auto op de zaak BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 12% x IB-bijtelling art. 15 UBS belast eenmanzaak
privé, etikettering zakelijk BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 12% x IB-bijtelling art. 15 UBS belast eenmanszaak (via kap.rek)
privé, etikettering privé BTW niet aftrekbaar BTW niet aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar Besl Stas *1) niet belast eenmanszaak (via kap.rek)

Marge-auto op de zaak BTW n.v.t. BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar Besl Stas *2) belast, tenzij naar privé *10) eenmanzaak
privé, etikettering zakelijk BTW n.v.t. BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar Besl Stas *2) belast, tenzij naar privé *10) eenmanszaak (via kap.rek)
privé, etikettering privé BTW n.v.t. BTW niet aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar Besl Stas *1) *2) niet belast eenmanszaak (via kap.rek)

VOF/maatschap of maat/firmant

BTW-auto op de vof/mts BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 12% x IB-bijtelling art. 15 UBS belast vof/mts
privé, etikettering zakelijk BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 12% x IB-bijtelling art. 15 UBS/besl Stas *3) belast eigen privé-aangifte
privé, etikettering privé BTW niet aftrekbaar BTW niet aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar Besl Stas *1) niet belast vof/mts (via kap.rek)

Marge-auto op de vof/mts BTW n.v.t. BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar Besl Stas *2) belast, tenzij naar privé *10) vof/mts
privé, etikettering zakelijk BTW n.v.t. BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar Besl Stas *2) *3) belast, tenzij naar privé *10) eigen privé-aangifte
privé, etikettering privé BTW n.v.t. BTW niet aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar Besl Stas *1) *2) niet belast vof/mts (via kap.rek)

Personeel

BTW-auto tbs, met eigen bijdrage BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 12% van 25%  x CW BUA/Besl Stas *4) belast werkgever
tbs, zonder eigen bijdrage BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 12% van 25%  x CW BUA/Besl Stas *4) belast werkgever
tbs, alleen woon-werk BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 12% van 10%  x CW BUA/Besl Stas *5) belast werkgever
tbs, ambulant (geen ww) BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 12% van 22%  x CW BUA/Besl Stas *6) *7) belast werkgever
tbs, bestelauto BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 12% van 10%  x CW BUA/Besl Stas *4) *8) belast werkgever

Marge-auto tbs, met eigen bijdrage BTW n.v.t. BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar BUA/Besl Stas *9) belast werkgever
tbs, zonder eigen bijdrage BTW n.v.t. BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar BUA/Besl Stas *9) belast werkgever
tbs, alleen woon-werk BTW n.v.t. BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar BUA/Besl Stas *5) belast werkgever
tbs, ambulant (geen ww) BTW n.v.t. BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar BUA/Besl Stas *6) *7) belast werkgever
tbs, bestelauto BTW n.v.t. BTW aftrekbaar BTW aftrekbaar 25% niet aftrekbaar BUA/Besl Stas *4) *8) belast werkgever

LET OP:
- Voor artikel 15 Uitvoeringsbeschikking geldt de bewijslast van de Inkomstenbelasting, de correctie bedraagt tenzij blijkt dat (artikel 3.20 lid 2 Wet IB 2001)
- Voor het BUA geldt een lagere bewijslast, een lagere correctie behoeft (slechts) aannemelijk te worden gemaakt.
- Over de bijdrage voor privé-gebruik door personeel of dga is BTW verschuldigd, deze BTW strekt tot mindering van de correctie voor privé-gebruik.
- Bij een marge-auto voor het personeel zal de forfaitaire correctie vrijwel altijd te hoog uitvallen, derhalve is vermindering op grond van werkelijk gebruik aan te bevelen.

*1) Besluit staatssecretaris 22 januari 2004, CPP2003/2803M:   voor zover zakelijk gebruik en onderhoud is de BTW aftrekbaar, uitgangspunt is 75% aftrek, tenzij administratie aanknopingspunten biedt voor andere correcties

*2)
*3) Besluit staatssecretaris 22 januari 2004, CPP2003/602M:   winst onafhankelijke vergoeding; waarschijnlijk ontstaat ondernemerschap ex artikel 7 lid 2 onderdeel b
*4) Besluit staatssecretaris 22 januari 2004, CPP2003/2802M:   het gelegenheid geven tot privé-vervoer uit het BUA wordt bepaald op 12% x 25%, lagere correctie kan aannemelijk gemaakt worden
*5) Besluit staatssecretaris 22 januari 2004, CPP2003/2802M:   indien alleen woon-werkverkeer met de auto van de werkgever is de correctie 12% x 10%, lagere correctie kan aannemelijk gemaakt worden
*6) Besluit staatssecretaris 28 augustus 2002, DGB 2002/4620M:   het geven van gelegenheid tot woon-werkverkeer is gebruik voor privé-doeleinden
*7) Besluit staatssecretaris 11 mei 2004, CPP2004/846M:   Ambulant personeel ontbeert woon-werkverkeer, uitgangspunt correctie 12% x 22%, lagere correctie kan aannemelijk gemaakt worden
*8) Besluit staatssecretaris 28 april 2006, CPP2006/576M:   Stcrt nr. 89; Bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt door twee of meer werknemers: correctie 12% x 10%, lagere correctie kan aannemelijk gemaakt worden

*9)
*10) Besluit staatssecretaris 22 januari 2004, CPP2003/2803M:   de overheveling naar privé is niet belast m.u.v. bestanddelen waarop de BTW in aftrek is gebracht en die nog niet volledig zijn verbruikt

Besluit staatssecretaris 22 januari 2004, CPP2003/2803M:   geen aanschaf-BTW, uitgangspunt is 75% aftrek, tenzij administratie aanknopingspunten biedt voor andere correctie. Doorlevering is belast, tenzij levering                                           
ex artikel 3 lid 1 onderdeel g Wet OB

Besluit staatssecretaris 22 januari 2004, CPP2003/2803M:   correctie privé-gebruik o.g.v. werkelijk gebruikt, tenzij de administratie onvoldoende aanknopingspunten biedt. In dat geval 75% van de kosten m.b.t. gebruik en                                     
onderhoud aftrekbaar


