
 

 

Cliëntenbrief:  Auto van de werkgever 
 
Onderwerp: Auto van de werkgever in de loonheffingen en de btw 
Doel: Informeren en adviseren over risico’s zodat werkgevers tijdig gegevens 

aanleveren bij de salarisadministratie 
Bestemd voor: Werkgevers die auto’s ter beschikking stellen 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Waarom deze brief? 
De auto van de zaak geniet altijd de bijzondere aandacht van de Belastingdienst. Met behulp van 
onder meer controles van het privégebruik aan de grens en bij pretparken is de Belastingdienst bezig 
haar database te vullen om deze vervolgens te kunnen vergelijken met de loonadministraties. Bij 
constatering van onregelmatigheden worden ook aanzienlijke boetes opgelegd. Is bijvoorbeeld de 
rittenadministratie niet op orde, dan is de boete 100% van de te betalen belasting of € 5.278 bij een 
verzuim. 
 
Om deze reden willen wij de belangrijkste aandachtspunten voor de auto van de werkgever bij u onder 
de aandacht brengen. 
 
1. Stelt u een (bestel)auto ter beschikking aan uw werknemers?  
Voor het voordeel dat uw werknemer van het privégebruik heeft, moet een bedrag bij zijn loon worden 
geteld. U moet op deze bijtelling als werkgever loonheffing inhouden alsmede premies 
werknemersverzekeringen betalen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) 
betalen of inhouden. Als de bijtelling niet juist wordt verwerkt, kunt u niet alleen een naheffing maar 
ook een boete krijgen.  
 
De bijtelling toepassen op het loon is achteraf slechts mogelijk als u de werknemer heeft gewezen op 
de gevolgen en voorwaarden en hij deze heeft kunnen overzien. Daarom is het belangrijk dat u de 
afspraken over de auto van de zaak schriftelijk vastlegt. 
 
De btw op de kosten van de auto (leasekosten, aanschaf, gebruik en onderhoud) kunt u volledig in 
aftrek brengen.  
 
U hoeft niets bij het loon te tellen als u overtuigend kunt bewijzen dat de werknemer niet meer dan 
500 privékilometers met de auto rijdt. U kunt dit bewijs op verschillende manieren leveren. Een 
sluitende rittenregistratie is daarvoor het meest aangewezen bewijs. Wij kunnen u een model voor de 
rittenregistratie sturen. Het risico van naheffing ligt echter bij u als de rittenregistratie, die uw 
werknemer heeft bijgehouden, niet op orde is. 
 
Om uw risico te beperken adviseren wij om de bijtelling toe te passen, tenzij uw werknemer een 
‘Verklaring geen privégebruik’ overlegt of een uitzondering van toepassing is. Bij punt 4 en 5 hierna 
gaan we daar verder op in. 
 
Advies 
Wij adviseren u om altijd zo spoedig mogelijk aan ons door te geven dat u een (andere) auto aan een 
werknemer ter beschikking stelt. Wij kunnen dit dan tijdig verwerken en de codes opnemen in de 
loonadministratie die de Belastingdienst wil controleren. 
 
 
 


