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Bom onder de auto
Het belastingplan 2013 heeft verstrekkende gevolgen voor de zakelijke autorijder. Men is voornemens de
reiskostenvergoeding voor het
woon-werkverkeer stevig aan te
pakken.
Uitgangspunt is dat met ingang van 1
januari 2013 vergoedingen voor de
kosten van het woon-werkverkeer en
verstrekkingen in de vorm van woonwerkverkeer in beginsel belast zijn.
Andere zakelijke reizen dan het woonwerkverkeer zouden wel in aanmerking blijven voor een onbelaste reiskostenvergoeding.
Definitie woon-werkverkeer
Voor de definitie woon-werkverkeer is
aangesloten bij de definitie zoals die
geldt voor de omzetbelasting. Het
gaat om reizen (heen en/of terug) van
de woon- c.q. verblijfplaats naar de in
het kader van een arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste werkplaats, waar men gedurende een of
meerdere dagen zijn werkzaamheden
verricht. Woon-werkverkeer geldt voor
de omzetbelasting als privékilometers.
Administratie
Het vervallen van de vrijstelling voor
woon-werkverkeer per 1 januari 2013
heeft tot gevolg dat onderscheid
gemaakt moet worden tussen woonwerkverkeer en andere zakelijke reizen. De waarde van het woon-werkverkeer zal moeten worden vastgesteld. Voor verstrekkingen, die zowel
op woon-werkverkeer als op zakelijke
reizen betrekking hebben, zoals

bepaalde OV-abonnementen, moet de
waarde worden gesplitst.
Privé auto
De onbelaste kilometervergoeding
welke een werknemer kan declareren
voor het rijden van en naar zijn werk
met de privéauto bedraagt € 0,19 per
kilometer. Wanneer iemand op jaarbasis 20.000 kilometer rijdt in het kader
van het woon-werkverkeer resulteerde
dit in een onbelaste vergoeding van
€ 3.800. Wanneer de voornoemde
vergoeding belast gaat worden is men
hierover maximaal € 1.976 belasting
verschuldigd.
Auto van de zaak
Woon-werkkilometers met een auto
van de zaak gelden met ingang van 1
januari 2013 als privékilometers. Het
gevolg hiervan is een fiscale bijtelling
tot maximaal 25%, hetgeen een flinke
inkomensteruggang betekent voor de
werkende mens.
Voorbeeld
Aan een werknemer wordt een auto
van de zaak ter beschikking gesteld
met een cataloguswaarde van
€ 40.000. In de situatie dat de in het
kader van het woon-werkverkeer gereden kilometers worden gekwalificeerd
als zijnde privékilometers, resulteert
dit en een fiscale bijtelling van maximaal € 10.000 met een daaruit volgende belastingheffing van maximaal
€ 5.200.
Overgangsregeling
Het belasten van het woon-werkver-

keer is een ingrijpende maatregel. Veel
zakelijke rijders zijn bijvoorbeeld reeds
vóór 2013 verplichtingen aangegaan
en hebben derhalve geen rekening
kunnen houden met deze ingrijpende
maatregel. Voor hen is er een overgangsregeling in het leven geroepen.
Voor mensen met een auto van de
zaak die nu geen bijtelling voor privégebruik hebben en die vóór 25 mei
2012 de auto hebben aangeschaft of
een leasecontract hebben gesloten,
geldt overgangsrecht. Dat bestaat uit
een beperkte bijtelling (25% van de
normale bijtelling) zolang de auto op
naam van de zaak staat of zolang het
leasecontract loopt, maar uiterlijk tot 1
januari 2017. Ook voor houders van
een OV-abonnement, dat voor 25 mei
2012 is gesloten, komt er overgangsrecht. Zolang het abonnement loopt,
mag er onbelast mee worden gereisd.

auto doorlopend afwisselend gebruiken. Er geldt een eindheffing van
€ 300 per jaar per bestelauto. Het kan
zijn dat deze regeling of dit bedrag
aangepast wordt. Ander punt van aandacht is dat een werknemer met een
bestelauto, die geen bijtelling wil, zijn
bestelauto op het bedrijfsterrein van
de werkgever achter moet laten. Dat
zou ten koste van de productiviteit
gaan omdat de werknemer dan eerst
met eigen vervoer naar het bedrijfsterrein moet reizen voordat hij naar de
klant kan gaan.

Conclusie
Zoals u ziet zal het aanpakken van de
kilometervergoeding voor het woonwerkverkeer ingrijpende gevolgen
hebben voor de werkende mens. Het
is derhalve vanzelfsprekend dat de
aangekondigde maatregelen fel ter
discussie staan. Misschien dat er toch
nog een alternatief wordt gepresenteerd om deze belastingheffing
(“forensentaks”) te schrappen.
Werner Goorden, Accountant
Peter Soffers, Fiscaal Jurist

Voorbeeld
We gaan wederom uit van een auto
met een cataloguswaarde van
€ 40.000. De beperkte fiscale bijtelling
bedraagt 25% van de normale bijtelling. Dit komt neer op een bijtelling van
€ 2.500 (25% x 25% van € 40.000).
Hieruit vloeit een belastingheffing
voort van maximaal € 1.300.
Bestelauto
Ook woon-werkverkeer met een
bestelauto van de zaak valt onder de
voorgestelde fiscale maatregel. De
vraag is wat dat betekent voor de huidige regeling voor doorlopend afwisselend gebruik bestelauto, waarbij
twee of meer werknemers een bestel-

Werner Goorden (Accountant) en Peter Soffers (Fiscaal Jurist).

