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Kunduz Akkoord treft de zakelijke autorijder hard in portemonnee
“We zijn eruit!”. Zo kondigde de
Nederlandse Minister van Financiën
Jan-Kees de Jager het resultaat aan
van de onderhandelingen die hij voerde
met de fractievoorzitters van VVD,
CDA, D66, Groen Links en Christen
Unie. Het zogenaamde Kunduz
Akkoord bevat 12 miljard euro aan
besparingen die ervoor moeten zorgen
dat Nederland in 2013 voldoet aan de
Europese begrotingsregels, met een
maximaal begrotingstekort van 3%. De
aangekondigde plannen zullen met
name zakelijke autorijders hard raken
in de portemonnee.
Afschaffing reiskostenvergoeding
De huidige onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer voor het
woon-werkverkeer wordt afgeschaft.
Mogelijk dat ook de vergoeding van de
werkelijke kosten bij openbaar vervoer
of het onbelast verstrekken van OVkaarten zal worden afgeschaft.
Werkgevers met de afspraak dat er
alleen een kilometervergoeding wordt
verstrekt indien en voor zover deze
onbelast is, kunnen stellen dat de vergoeding wordt gestopt. Hierdoor verplaatst het probleem zich naar de
werknemer, hetgeen ook de bedoeling
is van het voorstel.
Werkgevers die de reiskosten willen
blijven vergoeden of dit wel moeten
vanwege geldende (CAO)-afspraken,

kunnen ervoor kiezen om de reiskosten
netto uit te betalen en de verschuldigde belastingen voor eigen rekening te
nemen. Bij een tarief van 52% bedragen de werkgeverslasten € 0,37 per
kilometer (€ 0,19 kilometervergoeding
en € 0,18 belasting). Werkgevers die
wel de contractuele vrijheid hebben,
kunnen ook kiezen om € 0,19 belast te
vergoeden. Bij een tarief van 52%
houdt de werknemer hiervan amper
€ 0,09 over. Afgezet tegen de huidige
brandstofprijzen een schijntje.
Binnen de werkkostenregeling is het
nog mogelijk de kilometervergoeding
onbelast te vergoeden. Dit onder de
voorwaarde dat er nog voldoende vrije
ruimte over is (maximaal 1,4% van het
totale fiscale loon).
Bijtelling auto van de zaak
Het privégebruik van de auto van de
zaak wordt belast. Ook wanneer men
de auto voor minder dan 500 kilometer
per jaar voor privédoeleinden gebruikt.
Werknemers die thans over een verklaring van geen privégebruik beschikken
zijn momenteel geen bijtelling verschuldigd. Deze werknemers zullen
straks ook een bijtelling gaan krijgen,
welke oploopt tot maximaal 25%
bijtelling over de cataloguswaarde. Een
werknemer met een auto van de zaak
met een cataloguswaarde van
€ 40.000 die voorheen geen bijtelling

voor privégebruik had, wordt nu
geconfronteerd met een bijtelling van
€ 10.000. Bij een tarief van 52% is hij
hierover € 5.200 belasting verschuldigd, tegenover € 0 in 2011. Al met al
een enorme lastenverzwaring voor de
werknemer.
Doordat leasecontracten vaak voor
langere tijd zijn afgesloten en er bij een
voortijdige beëindiging vaak een hoge
afkoopsom betaald moet worden, is
het voor de leaserijders praktisch
onmogelijk om op het Kunduz Akkoord
actie te ondernemen. De leaseauto
omruilen voor een auto met een lage
bijtelling binnen het eigen wagenpark
lijkt het enige “goedkope” alternatief.
Werkgevers met een klein wagenpark
of ZZP’ers hebben deze mogelijkheid
niet.
Heroverweging DGA
en ondernemers
DGA’s en ondernemers die destijds de
auto uit hun onderneming hebben
gehaald om niet geconfronteerd te
worden met enige bijtelling en vervolgens hun kilometers van het woonwerkverkeer declareerden aan hun
onderneming, moeten opnieuw beoordelen of de auto aan hun onderneming
moet worden verkocht. De DGA en
ondernemer zullen weliswaar geconfronteerd worden met een bijtelling,
maar de gemaakte kosten ten aanzien

van brandstof, onderhoud, wegenbelasting, etc. kunnen dan nog wel volledig ten laste van het resultaat van de
onderneming worden gebracht. Voor
ondernemers kan de maximale bijtelling nooit meer zijn dan de daadwerkelijke autokosten. Of het voornoemde
een alternatief is, is afhankelijk van het
type auto, de gemaakte kosten (veel
onderhoud of niet), de afstand wonenwerken, etc.

In Europa werd het Kunduz Akkoord
vol lof onthaald. De zakelijke autorijder
wordt daarentegen buiten alle proporties benadeeld. Wij zijn benieuwd of de
aangekondigde maatregels weer teniet
gedaan worden wanneer Nederland
een begrotingstekort van minder dan
3% heeft gerealiseerd.
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