Een auto
aanschaffen
zakelijk
of privé?

De informatie in deze folder is uiterst
zorgvuldig samengesteld. Toch kan het
onverhoopt gebeuren dat de inhoud
onjuist, onvolledig of verouderd is.
Bovendien is belastingadvies maatwerk
en kan het zijn dat informatie in deze
folder niet op uw situatie van toepassing is.
Het Register Belastingadviseurs en de
medewerkers zijn niet aansprakelijk voor
eventuele gevolgen van handelen of
nalaten van acties naar aanleiding van
informatie in deze folder. Neemt u voor
de meest up-to-date informatie en
persoonlijk advies contact op met uw RB.

Grote kans dat u als ondernemer veel op pad bent. Een auto om u
van a naar b te brengen kan dan een comfortabele en logische keuze
zijn. Welke afwegingen moet u maken bij de aanschaf van een auto
van de zaak? Hoe maakt u de slimste keuze en wat komt er allemaal
kijken bij het doen van deze koop? Uw Register Belastingadviseur (RB)
informeert en adviseert u graag.
Een auto van de zaak kunt u zowel voor

U moet dan wel een correctie toepassen door

zakelijke ritten gebruiken als voor privédoel-

een bijtelling van 22% van de oorspronkelijke

einden. Zo maakt u optimaal gebruik van uw

catalogusprijs van de auto te hanteren voor

aankoop; wel zo prettig! Voor de inkomsten-

de kilometers die u privé rijdt. Voor volledig

belasting hoeft u bij de aankoop van uw

elektrische auto’s geldt een bijtelling van 4%.

auto nog niet te beslissen of u deze privé of

Kiest u voor een youngtimer? Dan wordt een

zakelijk aanschaft. Kiest u ervoor de auto

bijtelling van 35% van de huidige waarde
van de auto gehanteerd. Uw RB kan u precies
vertellen wat de gevolgen van de verschil-

Rijdt u minder dan 500 kilometer per
jaar privé met uw zakelijk aangeschafte
auto? Dan hoeft u geen bijtelling te
berekenen voor privégebruik. U moet
dan wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk minder dan 500 kilometer
per jaar privé rijdt. Dat doet u met
een sluitende kilometeradministratie.
Daarin staan alle verreden kilometers.
Uw RB vertelt u aan welke eisen deze
moet voldoen.

lende opties voor uw portemonnee zijn.

Een auto en btw aftrekken
En hoe zit het met de omzetbelasting ofwel
btw? Ongeacht of u ervoor kiest uw auto
voor de inkomstenbelasting privé of zakelijk
te kopen, maakt u voor de omzetbelasting
een afweging tussen privé of zakelijk aanschaffen. Koopt u de auto privé, dan kunt u
de btw op de aanschaf niet terugvragen, wel
de btw op gebruiks- en onderhoudskosten.
Staat uw auto op de zaak, dan trekt u zowel

privé te kopen, dan past u een vaste aftrek

de btw op de aanschaf als op het gebruik en

van € 0,19 toe voor elke kilometer die u voor

het onderhoud af. Dat geldt alleen voor zover

zakelijke doeleinden rijdt. Koopt u uw auto

u de auto gebruikt voor belaste omzet. In

vanuit uw bedrijf, dan zijn alle kosten aftrek-

beide gevallen moet u de in aftrek gebrachte

baar, ook de jaarlijkse afschrijving op de auto.

omzetbelasting wel nog corrigeren voor de

privékilometers die u met de auto rijdt.

staan. De leasevorm waarvoor u kiest (opera-

Uw RB verwerkt zowel de btw die u kunt

tioneel of financieel) bepaalt of onderhoud

terugvragen als de correctie die u moet door-

en andere gebruikskosten zijn inbegrepen.

voeren op de juiste wijze in uw aangiftes.

Nadeel van leasen is dat het werkt als een
lening, mét de bijbehorende rente.

Let op: voor de btw
wordt woon-werkverkeer
als privé aangemerkt.

Gaat u voor lease, dan moet u dus kiezen
tussen operationele lease en financiële lease.
Bij operationele lease blijft de auto altijd in
bezit van de leasemaatschappij; u bent de
‘vaste’ huurder. Financiële lease is eigenlijk
het financieren van de aankoop. Bij financiële

Leasen: een slimme keuze?

lease kan daardoor, in tegenstelling tot

Een auto leasen: dat kan natuurlijk ook!

operationele lease, recht op investeringsaftrek

Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze?

ontstaan.

Leasen is een slimme keuze als u geld wilt

Bij operationele lease kunt u de kosten voor

bewaren voor andere grote uitgaven of als u

het leasen van de auto aftrekken van de

gewoon graag het geld op uw rekening laat

opbrengsten van uw onderneming. Ook kunt

u de btw terugvragen. Bij financiële lease

auto, dan betaalt u tot en met 2020 helemaal

kan de btw bij de aanschaf van de auto

geen BPM en MRB. In dat laatste geval heeft

worden teruggevraagd en zijn afschrijving,

u ook nog eens recht op de lagere bijtelling

gebruikskosten en rente aftrekbaar.

van 4% voor privégebruik en, onder voor-

Bespreek met uw RB of leasen in uw situatie

waarden, op milieu-investeringsaftrek.

aantrekkelijk is.

Bestelauto met grijs kenteken
Een zuinige auto: goed voor milieu
en portemonnee

Heeft u als ondernemer meer te vervoeren

Een auto die zuinig is in brandstofgebruik is

goed idee zijn. U kunt dan kiezen voor een

niet alleen voordelig voor het milieu maar

bestelauto met een grijs kenteken. Dan be-

ook voor uw zakelijke portemonnee. Voor een

taalt u minder MRB en helemaal geen BPM.

zuinige auto betaalt u minder BPM (belasting

Een bestelauto mag ook voor privéritten

voor de aanschaf van een auto). Heeft u een

gebruikt worden. Wel zal er ook dan een

plug-in hybride auto, dan betaalt u tot en

correctie moeten plaatsvinden voor privé

met 2020 ook minder MRB (motorrijtuigen-

gebruik (zowel voor inkomstenbelasting als

belasting, die betaalt u voor het bezit van een

voor omzetbelasting).

dan alleen uzelf, dan kan een bestelauto een

auto), Kiest u voor een volledig elektrische

Omzetbelasting

U koopt uw auto zakelijk

U koopt uw auto privé

Terugvragen btw

Terugvragen op aanschaf,
gebruik en onderhoud,
voor wat betreft kilometers
voor belaste omzet.
Correctie voor privé kilometers.

Niet terugvragen op aanschaf,
wel op gebruik en onderhoud,
voor wat betreft kilometers voor
belaste omzet.
Correctie voor privé kilometers.

Inkomstenbelasting

U koopt uw auto zakelijk

U koopt uw auto privé

Aftrek kosten

Alle kosten aftrekbaar, bijtelling
voor privé kilometers, tenzij
minder dan 500 kilometer op
jaarbasis privé verreden.

€ 0,19 per zakelijke kilometer
aftrekbaar (ook voor woon-werkverkeer).

Auto voor werknemer
Wanneer krijgt een bestelauto
een grijs kenteken?

Als werkgever kunt u ook een auto aan een

De Belastingdienst hanteert een aantal
voorwaarden waaraan een bestelauto
moet voldoen om een grijs kenteken te
krijgen. Zo geldt onder andere dat:

moet rekening worden gehouden met een

•	de bestelauto voornamelijk ingericht
moet zijn voor goederenvervoer;
• hij niet zwaarder dan 3.500 kilo mag zijn;
• de bestelauto een vaste, vlakke laadvloer over de hele breedte en lengte
van de laadruimte moet hebben.

werknemer voor privégebruik is mogelijk

Ook u als ondernemer moet aan
voorwaarden voldoen voordat uw
bestelauto in aanmerking komt voor
een grijs kenteken. Zo geldt dat:

Tot slot

werknemer ter beschikking stellen. Ook dan
bijtelling voor privégebruik. Deze bijtelling
moet bij de salarisberekening worden meegenomen. Een eigen bijdrage van de
en zal eveneens in de salarisberekening
meegenomen moeten worden. Uw RB
informeert u over hoe u dit op de juiste
wijze in uw salarisadministratie verwerkt.

Zoals u heeft kunnen lezen, kan het privé
dan wel zakelijk aanschaffen van een auto
interessante gevolgen hebben voor u als

• u ondernemer moet zijn voor de
omzetbelasting en een btw-nummer
moet hebben;
• de bestelauto op uw naam moet staan;
• de bestelauto meer dan bijkomstig
zakelijk moet worden gebruikt, wat
neerkomt op meer dan 10% van de
jaarlijks verreden kilometers.

ondernemer of werkgever. Het is dan ook
verstandig u hierover goed te laten informeren.
Uw RB is op de hoogte van alle regels en
actuele ontwikkelingen op dit gebied
en kan u helpen met het maken van de
slimste keuze.

Meer weten?
Voor meer informatie over de aanschaf
van een auto kunt u terecht bij uw Register
Belastingadviseur.

Waarom
een RB
belangrijk
voor u is

Wegwijs in
complexe materie
Fiscale wetgeving is vaak
erg ingewikkeld. De RB
wijst u de weg en vertaalt
moeilijke vraagstukken in
gewonemensentaal.

Financieel voordeel

Goede relatie met
de Belastingdienst
Problemen met de Belastingdienst zijn niet alleen
vervelend, ze leveren
ook bedrijfsrisico’s op.
De RB lost conflicten op
en voorkomt onenigheid.

De RB zorgt ervoor dat
u niet teveel belasting
betaalt. Maar hij wijst u
ook op subsidieregelingen
en helpt u met de juiste
constructies. Zo houdt u
geld over.

Altijd up-to-date
kennis
De belastingwetten veranderen continu. Kennis
veroudert in snel tempo. De
RB heeft een permanente
educatie-verplichting.
Daardoor is zijn advies
altijd actueel.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroeps
vereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht
voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische
informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB
te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden.
Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met
uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

rb.nl

