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BTW-CORRECTIE PRIVÉGEBRUIK
LEASEAUTO GEWIJZIGD

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een
ondernemer jaarlijks een btw-correctie doorvoeren in de laatste
aangifte. Voorheen mocht iemand met een energiezuinige auto
een lagere correctie toepassen dan iemand met een minder
energiezuinige auto. Een ondernemer vond dit oneerlijk en
voerde een procedure, omdat het verschil volgens hem niet in
de energie-uitstoot, maar in het privégebruik zit.

Rechtbank Haarlem heeft hem in het gelijk
gesteld. Staatssecretaris Weekers van Financiën
heeft onlangs de regels voor de btw-correctie op
privégebruik gewijzigd. In de oude situatie was de
correctie gekoppeld aan de hoogte van de fiscale
bijtelling in de inkomstenbelasting/loonbelasting.
De bijtelling was een forfait van 12 procent.

In de nieuwe situatie wordt het privégebruik van
de leaseauto als fictieve dienst belast naar het
werkelijke privégebruik. Anders dan in de
 bijtelling voor de loonheffing is het woon-
werkverkeer voor de btw-privégebruik. Om de
administratieve lasten te verlichten en de uitvoe -
ringskosten te verminderen, mag een onderne-
mer de btw-correctie berekenen naar een nieuw
forfaitair percentage van 2,7 procent over de ca -
talogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto.
Dit percentage komt neer op het gemiddelde
werkelijke privégebruik. De nieuwe regels gelden
voor de ondernemer die zelf een auto van de
zaak privé gebruikt en voor de ondernemer die
een auto van de zaak voor privégebruik aan zijn
werknemers ter beschikking heeft gesteld.

Zelfstandigenaftrek
Ondernemers met een IB-onderneming, bijvoor-
beeld een eenmanszaak en vennootschap onder
firma, hebben recht op de ondernemersaftrek.
Onderdeel van de ondernemersaftrek is onder
meer de zelfstandigenaftrek. Afhankelijk van zijn
winst, mag de ondernemer een bedrag van zijn
winst aftrekken. Hierover hoeft hij geen inkom-
stenbelasting te betalen. Dit varieert in 2011 van

9.484 euro bij een winst van 14.045 euro tot
4.602 euro bij een winst hoger dan 59.810 euro.
Belangrijkste voorwaarden voor toepassing van
de zelfstandigenaftrek zijn ondernemerschap en
de ondernemer moet voldoen aan het urencri-
terium van 1.225 uur. Staatssecretaris Weekers
heeft het plan gelanceerd de huidige zelfstandi-
genaftrek te veranderen in een vaste basisaftrek
van 7.200 euro. Het is de bedoeling dit per 1 janu-
ari 2012 in te laten gaan.

De vraag is hoe deze wijziging voor de verschil-
lende ondernemers uitpakt. Globaal kan gezegd
worden dat voor ondernemers die een winst
hebben tussen 18.540 en 53.070 euro niets ver -
andert. Zij hadden een aftrek van 7.266 euro. On-
dernemers met een winst hoger dan 53.070 euro
gaan erop vooruit. Zij hadden een aftrek van
6.633 tot 4.602 euro. De ondernemers die erop
achteruit gaan, zijn die met een winst van 14.045
tot 53.070 euro. Deze groep had een aftrek van
8.154 tot 9.484 euro. Het betekent niet per defini-
tie dat zij er daadwerkelijk op achteruit gaan. On-
dernemers met een winst tot 18.540 euro en
zonder een andere vorm van inkomen betalen
door toepassing van twee andere belastingfa-
ciliteiten effectief geen belasting. ■
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