Een goede vraag voor accountenz, breda

Kan ik een “motor van de zaak” rijden?
Met een motor van de zaak kan een fors fiscaal voordeel behaald worden. Dit
begint bij de aanschaf van de motor. Vervolgens kunt u jaarlijks vaak nog een
fiscaal voordeel genieten van vaak honderden euro’s.

Geen bijtelling
Hoe is dit grote fiscaal voordeel mogelijk?
Voor de motor geldt, in tegenstelling tot
voor de auto, geen standaard bijtelling
privé. Bij de ondernemer of directeurgrootaandeelhouder wordt jaarlijks een
correctie gemaakt voor het reële
privégebruik.
Motor van de zaak
Als de motor tot het
ondernemingsvermogen wordt gerekend,
zijn alle kosten, lasten en afschrijvingen
met betrekking tot de motor in eerste
instantie aftrekbaar. Denk aan
onderhoud, verzekering, benzine,
parkeren en benodigde kleding.
Bij een motor van de zaak wordt voor de
inkomstenbelasting en btw een correctie
gemaakt ter grootte van het
privégebruik. Dit betekent dat u dient te
kunnen onderbouwen hoe de verdeling
zakelijk/privé is, bijvoorbeeld met een
kilometeradministratie. De grondslag
voor de privé-correctie zijn de gemaakte
kosten, vermeerderd met 20% van de
aanschafkosten. Over de aan de

grondslag toe te rekenen
privékilometers moet bovendien btw
worden afgedragen.
Tip: als u een lening afsluit om de
motor aan te schaffen is de rente
fiscaal aftrekbaar bij een motor van de
zaak.
Privé aanschaf
Als de motor tot het privévermogen
wordt gerekend, zijn de kosten niet
aftrekbaar, maar kan er wel per
zakelijke kilometer inclusief woonwerkverkeer
€ 0,19 ten laste van de
winst worden gebracht. Voor de btw
zijn woon-werkkilometers privé. Er mag
bij een privémotor alleen het werkelijk
zakelijk gebruik in aftrek gebracht
worden.
Als de motor voor de btw tot het
privévermogen behoort, kan de btw
over het onderhoud en gebruik (dus niet
de aanschaf btw) worden afgetrokken
voor zover de motor wordt gebruikt voor
zakelijke doeleinden. Ter zake van

eventuele aanschaf-btw kan geen aftrek
van voorbelasting plaatsvinden.

Rekenvoorbeeld
- aanschaf: € 12000 (incl. BTW)
- onderhoudskosten: € 500 jaarlijks
- zakelijke km: 1000
- privé km: 3000
- woon/werk km: 2000
- toptarief inkomstenbelasting 52%
Motor prive: jaarlijks € 605
Kilometervergoeding € 570 (€ 0,19 x
3000 km)
Benzine € 35 (btw)
Motor van de zaak:
Eenmalig voordeel € 2.777 (KIA) bij
aanschaf en eenmalig nadeel € 1.040
bij verkoop: per saldo € 1.737
voordeel
Jaarlijks voordeel € 1.076 (IB en btw)
Conclusie: motor van de zaak is
voordeliger dan motor in privé
Kilometeradministratie
Bij het bijhouden van de kilometeradministratie komt het verschil in
behandeling van woon-werkverkeer bij
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btw en inkomstenbelasting om de hoek
kijken:
Voor de btw is woon-werkverkeer
privé.
Mocht u een motor op het oog hebben,
kunnen wij een berekening voor u
maken. Stuurt u ons dan de volgende
informatie:

Voor de inkomstenbelasting zijn
woon-werkkilometers zakelijk.
Tip: Wij hebben voor uw een
excelbestand met een model voor een
rittenadministratie. Vraag dit gratis bij
ons op.

Rittenadministratie is
altijd nodig bij
zakelijke kilometers
Een motor voor uw personeel
Een motor kan handig zijn, bijvoorbeeld
omdat deze zich langs file kan
verplaatsen, of voor koeriersdiensten.

versleuteld, waardoor het beoogde
fiscale voordeel illusoir zou worden.
Indien een werknemer zijn eigen motor
gebruikt voor zakelijke ritten en/of woonwerkverkeer, mag de werkgever hem
daarvoor een vergoeding geven van
€ 0,19.
-

Als u beschikt over de
juiste gegevens
kunnen we berekenen
wat voordeliger is

Als een werkgever aan een werknemer
een motor ter beschikking stelt voor
uitsluitend zakelijk gebruik (inclusief
woon-werkverkeer), levert dit geen
belast loonbestanddeel op.
Als de werknemer de motor tevens voor
privéritten gebruikt, is in zoverre sprake
van loon in natura. Het autokostenforfait
geldt niet voor motoren.

Conclusie
Hiervoor heeft u kunnen lezen dat het
antwoord op de vraag wat voordeliger is,
Fiscaal problematisch is het verhuren van de motor zakelijk rijden of privé,
de motor aan de werknemer. Als de
afhankelijk is van allerlei
werknemer de enige huurder is, zullen in omstandigheden. In beginsel is een
beginsel alle vaste kosten in de huurprijs motor van de zaak het voordeligst. Bij
moeten worden
goedkopere motoren zal etikettering als
privévermogen voordelig uit kunnen
vallen.
Maak geen ondoordachte keuze. Onze
fiscalist kan aan de hand van alle
gegevens een berekening voor u maken
van de voordeligste variant: zakelijk of
privé.

-

Aanschafprijs motor
Verwachte onderhoudskosten
Schatting aantal zakelijke km’s
per jaar
Schatting aantal privé km's per jaar
Schatting aantal woon-werk km's
per jaar
Extra voordeel:
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Bij de aanschaf van een nieuwe of
gebruikte motor kan anders dan bij
een personenauto, gebruik worden
gemaakt van de KIA. Indien het
totaal van de investeringen in het
boekjaar – inclusief de aanschaf van
de motor – hoger is dan € 2.300
krijgt u 28% extra aftrek.

Neem contact op met Steven Heller of
Marcel de Bree via
info@accountenzbreda.nl of
0161 – 43 15 99.
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