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Fiscale jaarrekening en fiscale regelgeving

Opgave

Rekenvoorbeeld bestelauto (grijs kenteken) van de onderneming (BTW-plichtig, vrijstelling BPM):
− cataloguswaarde € 40.000 (incl. € 4.000 BTW en incl. € 9.000 BPM)
− afschrijving jaarlijks 15% van aanschafwaarde (nieuw aangeschaft)
− onderhoudskosten € 750 per jaar
− verzekering € 600 per jaar (WA + casco incl. no claim)
− brandstof (diesel) 30.000 km: verbruik 1 op 10, diesel à € 1,40 per liter
− MRB (diesel) € 900 per jaar
− privé gebruik per jaar ± 12.000 km
a Bereken de fiscale autokosten voor de zaak (boekjaar 2019).
Afschrijving: 15% van € 27.000 =

€ 4.050

Onderhoud:

€

750

Verzekering:

€

600

Brandstof: 30.000 km : 10 x € 1,40 = € 4.200
MRB:

€

Subtotaal kosten:

€ 10.500

900

Privé gebruik 22% van € 40.000 = - € 8.800
Bedrijfskosten auto per jaar

€ 1.700

b Bereken hoeveel BTW in het laatste BTW-tijdvak van het boekjaar moet worden aangegeven
vanwege het privé gebruik van de auto.
2,7% van € 40.000 = € 1.080. Dit BTW-bedrag mag vervolgens nog weer bij de bedrijfsmatige kosten worden opgeteld. Die worden dan € 1.700 + € 1.080 = € 2.780.
c Stel dat de ondernemer uit voorgaande opgave de auto voor privé zou hebben aangeschaft,
maar er ook zakelijk mee rijdt en deze zakelijke kilometers declareert bij de zaak. Bereken dan
de fiscale autokosten voor de zaak.
Zakelijke kilometers 30.000 km – 12.000 km = 18.000 km. Hij kan dus 18.000 km à € 0,19
= € 3.420 declareren. Dit zijn dan de fiscale autokosten voor de zaak.
d Vergelijk met het antwoord van de voorgaande opdracht. Wat is dan de conclusie?
€ 2.780 is lager dan € 3.420, dus voor de zaak is het fiscaal aantrekkelijker om de auto op
de zaak te hebben. Wel is een km-administratie vereist.
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5 Effecten van belastingmaatregelen

e Stel dat de ondernemer de auto inderdaad privé had gekocht. Hoeveel bedragen dan de jaarlijkse kosten ongeveer? Conclusie?
Er is geen BPM-vrijstelling en de BTW kan niet teruggevraagd worden, dus voor de auto
moet ± € 40.000 betaald worden.
Afschrijving: 15% van € 40.000 =

€ 6.000

Onderhoud: € 750 excl. BTW. Inclusief 21% BTW =

€

908

Verzekering:

€

600

Brandstof: 30.000 km : 10 x € 1,40 = € 4.200. Inclusief 21% BTW: € 5.082
MRB:

€

Subtotaal kosten per jaar

€ 13.490

Vergoeding voor zakelijk gebruik van de auto

900

- € 3.420
€ 10.070

Kosten per jaar

Voor de ondernemer is het dus vele malen voordeliger op de auto ‘op de zaak’ te zetten.
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