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Inleiding

BUA

Auto van de zaak

BTW-CORRECTIES BUA EN 
PRIVÉGEBRUIK AUTO



Btw-correctie BUA en privégebruik auto van de zaak

Een ondernemer mag de voorbelasting op goederen en diensten die worden aangeschaft voor belaste handelingen in 
aftrek brengen.

Worden deze goederen en diensten echter (mede) gebruikt in de consumptieve (privé)sfeer, dan moet de aftrek van 
voorbelasting worden gecorrigeerd.

In dit overzicht informeren wij u nader over twee typen btw-correcties:

→ correcties voor personeelsverstrekkingen en relatiegeschenken, voortvloeiend uit het Besluit Uitsluiting Aftrek 
(”BUA”); en

→ correcties voor het privégebruik van de auto van de zaak.

Ondernemers wiens boekjaar samenvalt met het kalenderjaar, moeten de correcties in de btw-aangifte over het 
laatste tijdvak van het kalenderjaar aangeven.
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Een aantal algemene aantekeningen over het BUA

§ De voorbelasting op personeelsverstrekkingen en relatiegeschenken mag wel in aftrek 
komen, indien de aanschaffings- of voortbrengingskosten daarvan het drempelbedrag van 
EUR 227 per persoon per jaar niet overschrijden. Dit is een “alles of niets”-drempel: wordt 
het bedrag overschreden, dan is alle voorbelasting niet aftrekbaar, dus ook niet over de 
eerste EUR 227.

§ Indien een ondernemer dus “weinig met personeelsverstrekkingen doet”, bijvoorbeeld als 
hij alleen een kerstpakket ter waarde van EUR 200 aan de personeelsleden geeft, is het BUA 
niet van toepassing. Heeft het kerstpakket een waarde van EUR 228, dan is de voorbelasting 
in het geheel niet aftrekbaar!

§ Omdat het BUA-drempelbedrag per werknemer per jaar wordt bepaald, stelt een 
ondernemer die meerdere (typen) personeelsverstrekkingen c.q. relatiegeschenken aan 
(verschillende) werknemers c.q. relaties bij voorkeur een (excel)overzicht op met alle 
verstrekkingen en hun waarden per “groep” begunstigden, om vervolgens te bepalen voor 
welke groep(en) de aftrek is uitgesloten.

§ Indien de ondernemer een vergoeding berekent, is over de vergoeding btw verschuldigd en 
blijft het recht op aftrek bestaan tot het bedrag van de verschuldigde btw.

§ Bij toetsing aan de EUR 227-drempel hoeft alleen rekening te worden gehouden met 
inkopen waarop in beginsel aftrekbare voorbelasting drukt.
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Personeelsverstrekkingen

Hieronder gaan wij in op een aantal personeelsverstrekkingen, die relevant zijn voor het BUA.

§ Loon in natura

§ Bijvoorbeeld: jubileumgeschenken, kerstpakketten, een computer voor privédoeleinden, 
”bedrijfseigen” goederen die mee naar huis worden genomen

§ Computers en telefoons van de zaak mogen in de regel ook voor privédoeleinden worden 
gebruikt. In principe moet de mate van privégebruik worden bepaald.

§ Hoewel in het algemeen wordt toegestaan dat de voorbelasting niet wordt gecorrigeerd, hebben 
wij recent een boekenonderzoek begeleid waarbij de voorbelasting op het telefoonabonnement 
wel werd gecorrigeerd.

§ Het geven van gelegenheid tot sport en ontspanning

§ Bijvoorbeeld: het verstrekken van fitness-abonnementen
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Personeelsverstrekkingen (vervolg)

§ Het verlenen van huisvesting

§ Bijvoorbeeld: het verstrekken van een woning aan een buitenlandse werknemer. De Hoge 
Raad heeft recent geoordeeld over de verstrekking van tijdelijke (maar langdurige) 
woonruimte aan buitenlandse uitzendkrachten. Onder omstandigheden laat een 
werkgever personeelsleden gebruik maken van onderkomens omdat het bedrijfsbelang 
dat vereist, bijvoorbeeld als de huur primair wordt opgeroepen door de bijzondere 
behoeften van de onderneming. Dan zou de voorbelasting dus gewoon aftrekbaar zijn.

§ Hotelovernachtingen bij zakenreizen vallen niet onder het BUA, omdat zij nog steeds als 
geheel zakelijk worden gezien.

§ Privévervoer (waaronder woon-werkverkeer)

§ De auto en fiets van de zaak kennen een eigen regime, waarop we in het navolgende 
apart zullen ingaan. Maar in beginsel valt het verzorgen van andere manieren van 
privévervoer ook onder het BUA.

§ Met name kan hier gedacht worden aan het treinabonnement. Besloten busvervoer wordt onder 
voorwaarden niet gezien als een personeelsverstrekking.
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Personeelsverstrekkingen (vervolg)

§ Fiets van de zaak

§ Het BUA kent een regeling voor de fiets van de zaak. De btw is aftrekbaar, indien:

§ de aankoopprijs (of, bij lease, de totale kostprijs) van de fiets niet hoger is dan EUR 749 (inclusief 
btw);

§ in het huidige kalenderjaar, noch in de twee daaraan voorafgaande kalenderjaren, een fiets is 
verstrekt (c.q. ter beschikking gesteld);

§ tot slot moet de ondernemer aannemelijk maken, dat de fiets voor woon-werkverkeer van de 
werknemer verstrekt (c.q. ter beschikking gesteld) is.

§ Kantineregeling

§ Het BUA kent een specifieke kantineregeling. Het verstrekken van eten en drinken aan 
personeel is een belaste prestatie. Indien het personeel geen of een te lage vergoeding 
betaalt, moet de voorbelasting gecorrigeerd worden. In het navolgende gaan we nader in 
op de berekeningswijze van de correctie.
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Personeelsverstrekkingen (vervolg)

§ Kantineregeling

§ Aan het eind van het jaar maakt de ondernemer de volgende berekening:

§ :
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KANTINE

1 Aanschafkosten excl. btw van spijzen en dranken, of van grondstoffen 
daarvoor:

€ a

2 Opslag van 25% van a: € b

+ --------------

3 Theoretische omzet: € c

4 Af: werkelijke omzet incl. btw: € d

- --------------

5 Positief / negatief verschil: € e



§ Kantineregeling

§ Als € e negatief is, hoeft de in aftrek gebrachte voorbelasting niet te worden 
gecorrigeerd.

§ Is € e positief, dan moet u het bedrag € e delen door het aantal personeelsleden dat voor 
verstrekking van eten en drinken in aanmerking komt (niet: het aantal personeelsleden 
dat werkelijk gebruikmaakt van de verstrekkingen)!

§ Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

§ € e / totaal aantal personeelsleden > € 227. Als correctie op de in aftrek gebrachte 
voorbelasting moet de ondernemer aangeven: 9% van € e;

§ € e / totaal aantal personeelsleden < € 227, stel € x. Dan zijn de aanschaf- of 
voortbrengingskosten van de overige verstrekkingen van belang. Stel, dat is € ij per 
personeelslid. De volgende berekeningen kunnen dan worden gemaakt:

§ (€ x + € ij) is € 227 of minder. De aftrek wegens het verstrekken van eten en drinken wordt niet 
gecorrigeerd; ook voor de overige bevoordelingen blijft de aftrek in stand.

§ (€ x + € ij) is meer dan € 227. De ondernemer moet 9% van € e aangeven. De overige 
bevoordelingen moet hij daarna afzonderlijk opnieuw aan de € 227-grens toetsen.
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Relatiegeschenken

Indien een ondernemer uit zakelijke overwegingen een relatiegeschenk geeft, bestaat er in 
principe recht op aftrek.

Het BUA treedt echter in werking, indien de begunstigde - als hij het geschenk zelf had gekocht -
voor minder dan 70% recht op aftrek van voorbelasting zou hebben.

Let op: er moet al een relatie zijn! Als het geschenk de relatie creëert, is het BUA niet van 
toepassing.

Ook moet sprake zijn van een gift, dus van vrijgevigheid. Er wordt iets gratis of onder kostprijs 
weggegeven.

§ Als een ondernemer aan een relatie een geschenk met een aankoopprijs van EUR 1.000 
geeft ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van de relatie, en de relatie is 
volledig aftrekgerechtigd, heeft de ondernemer recht op aftrek op het geschenk. Heeft de 
relatie echter geen (of beperkt) recht op aftrek (bijvoorbeeld een verzekeraar), dan heeft de 
ondernemer géén recht op aftrek.

§ Als een ondernemer een relatie het bovengenoemde schilderij cadeau doet in verband met 
zijn huwelijk (en het is aannemelijk dat laatstgenoemde het schilderij in zijn woning zal 
ophangen), dan heeft de ondernemer géén recht op aftrek.
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Bij de aanschaf of lease en het gebruik van een auto wordt btw in rekening gebracht. Indien een 
ondernemer deze auto ter beschikking stelt aan een werknemer, bestaat er in principe recht op 
aftrek van voorbelasting. Echter, indien de auto ook privé wordt gebruikt, dient er een correctie 
voor het privégebruik plaats te vinden.

§ Woon-werkverkeer wordt voor de btw in beginsel als privévervoer aangemerkt.

§ In beginsel moet het gebruik van de auto worden gesplist in privé en zakelijk. Dit kan worden 
gedaan door middel van een sluitende kilometeradministratie. Het is echter goedgekeurd 
dat ondernemers jaarlijks de volgende forfaits toepassen:

§ 2,7% van de cataloguswaarde; of

§ 1,5% van de cataloguswaarde (dit geldt na afloop van het vierde jaar volgende op het jaar 
waarin de ondernemer de auto is gaan gebruiken).

→ In nagenoeg alle gevallen is toepassing van het forfait voordeliger dan een correctie op 
basis van het ”exacte” privégebruik.
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