Bijtelling auto van de zaak, hoe zit het ook alweer?
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Werknemers die een auto van de zaak ook privé kunnen gebruiken, hebben te maken met een
bijtelling wegens privégebruik. Het lijkt heel duidelijk in de wet opgenomen, maar jaarlijks
krijgen duizenden mensen een boete en een naheffingsaanslag. Besproken wordt hoe de
bijtelling werkt en er worden voorbeelden gegeven uit de jurisprudentie waar ondanks
verschillende tegenargumenten van de belastingplichtigen toch is nageheven door de
Belastingdienst.
Privégebruik auto
Werknemers die over een auto van de zaak beschikken en daar tevens privé gebruik van
kunnen maken, hebben te maken met de autokostenfictie. Het mogelijke privégebruik van de
auto wordt fiscaal als inkomen gezien. De bijtelling is een percentage van de waarde van de
auto. Er wordt niet gekeken naar het daadwerkelijke privégebruik. Een werknemer kan onder
de bijtelling uitkomen als er wordt bewezen dat er op kalenderjaarbasis maximaal 500
kilometer privé wordt gereden. Dit kan worden aangetoond met een sluitende rittenregistratie.
Waar gaat het dan mis? Uit cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat er in 2010 aan
negenduizend werknemers boetes en naheffingsaanslagen zijn opgelegd, waarmee de
Belastingdienst 15 miljoen euro heeft opgehaald. Sommigen van deze beboete werknemers
hebben geen sluitende rittenadministratie. Anderen hebben wel een sluitende
rittenadministratie, rijden méér dan 500 kilometer privé, maar wagen het erop dat ze niet
worden gecontroleerd. Er zijn ook werknemers die een fout maken maar denken dat ze het
goed doen. We bespreken een paar voorgekomen gevallen.
Jurisprudentie
In een zaak bij Hof Den Haag ging het om een directeur die een auto van de zaak kreeg
toegewezen van de vennootschap zonder dat er een bijtelling was toegepast. Het achterwege
laten van de bijtelling zou heel goed verdedigbaar kunnen zijn nu de directeur in privé
eigenaar was van 13 auto’s. Er was wel een rittenadministratie. De discussie was dan ook niet
of er wel of geen rittenadministratie werd bijgehouden maar of zijn vele ritten naar het
racecircuit wel door zakelijke overwegingen zijn ingegeven. De directeur stelde zich op het
standpunt dat de ritten zakelijk waren omdat hij sponsor was van het raceteam en daar naartoe
moest om te netwerken. Dat hij ook de coureur is van het raceteam was dan ook toevallig. Hof
Den Haag maakte hier korte metten mee. Het privékarakter is volgens het Hof volstrekt
overheersend. De inspecteur is daarmee geslaagd in het bewijs dat met de auto meer dan 500
privékilometers op jaarbasis is gereden. De boetes waren in de bezwaarfase al verminderd
naar nihil.

In een andere zaak bij Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de inspecteur het privégebruik van de
ter beschikking gestelde auto’s bij het loon van de werknemer opgeteld. De werknemer stelde
dat hij in privé over een gelijkwaardige auto beschikt (dus dat er geen noodzaak was om privé
te rijden in de terbeschikkinggestelde auto’s). Daarnaast gaf hij aan dat de rittenadministratie
verloren is gegaan bij waterschade. Deze argumenten en omstandigheden hebben de
werknemer niet kunnen helpen. Hij is niet geslaagd te voldoen aan de op hem rustende zware
bewijslast.
Tot slot is in een andere zaak bij Hof Arnhem-Leeuwarden de BV er niet in geslaagd
overtuigend aan te tonen dat met de auto in kwestie minder dan 500 kilometer privé is
gereden. Er werd wel het een en ander bijgehouden in een Excel-bestand, maar er was geen
zekerheid over de begin- en eindstand van de kilometerteller van de auto voor het
desbetreffende jaar. Daarnaast heeft de dga aangegeven dat er meerdere bestanden zijn waarin
de kilometeradministratie is aangepast. Ook is door de BV niet bestreden dat op drie dagen
een andere route is gereden dan in de kilometeradministratie is vastgelegd. Al met al is er
gerede twijfel dat de in de kilometeradministratie neergelegde rittenadministratie juist is.

