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4 Wordt een relatiegeschenk verstrekt aan een particulier of een 
ondernemer (niet-werknemer) met minder dan 50% aftrekrecht?

Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (‘BUA’) sluit de aftrek van 

btw op relatiegeschenken en personeels voorzieningen uit als deze gra-

tis of beneden kostprijs ter beschikking worden gesteld door de onder-

nemer. Er geldt een drempelbedrag van € 227 per begunstigde. Zijn de 

totale aanschaffi ngs- of voort brengings kosten (de kostprijs) van de ver-

strekkingen minder dan € 227 (exclusief btw) per jaar per begunstigde, 

dan hoeft geen BUA-correctie te worden  gemaakt. Dit betreft een fatale 

drempel: bij overschrijding van de drempel is ook de voorbelasting op 

de verstrekkingen binnen het drempelbedrag niet aftrekbaar. Aan de 

hand van dit stroomschema kan op hoofdlijnen, stap voor stap, worden 

vastgesteld of een BUA-correctie dient plaats te vinden. Voor een meer 

gedetailleerde uitleg verwijzen wij naar ons BUA-memorandum.

Verzamel relevante informatie, zoals het aantal werknemers (niet het aantal fte’s), overzicht 

kosten en baten kantine (waaronder kosten voor koffi e en thee voor het personeel), personeels-

voorzieningen en relatiegeschenken, etc. Hiervoor kan worden aangesloten bij de relevante 

grootboekrekeningen. Het is bovendien raadzaam om BUA-posten gedurende het boekjaar 

als zodanig te labelen (bijv. deze kosten op een bepaalde grootboekrekening boeken). 

LET OP: deze posten kunnen ook gevolgen hebben voor de werkkostenregeling (‘WKR’).

De correctie van het privégebruik van de auto valt buiten de BUA-berekening. Hiervoor geldt 

namelijk een andere correctiemethodiek. De correctie bedraagt in principe 2,7% van de catalogus-

waarde van de auto, tenzij het (lagere) privégebruik aan de hand van een kilometeradministratie 

kan worden aangetoond. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar ons BUA-memorandum.

2
Auto

Btw op eten/drinken (‘horeca-btw’) die genuttigd worden in een horecagelegenheid of in een  ruimte 

die daarvoor speciaal is ingericht is niet aftrekbaar. Horeca-btw valt dus buiten deze BUA-berekening 

en wordt idealiter op een aparte grootboekrekening geboekt (bijv. ‘btw niet aftrekbaar’).
3

Horeca

1

7 Is de totale bevoordeling (kantineregeling (Stap 5) 
+ overige bevoordelingen (Stap 6)) hoger dan € 227?

8 Bedragen de totale overige bevoordelingen (Stap 6) voor alle 
werknemers/een bepaalde groep werknemers meer dan € 227?

NEE

Is er een kantine aanwezig waar het personeel (en eventueel gasten) 

spijzen en dranken kunnen nuttigen? 

LET OP: koffi e uit een automaat of frisdrank uit een koelkast kwalifi ceert ook als ‘kantine’.5

Bedraagt de waarde van de verstrekking 
per begunstigde meer dan € 227?

De btw op het relatiegeschenk is niet 

aftrekbaar/dient gecorrigeerd te worden.

Wat betreft de kantineregeling moet er een vergelij-

king worden gemaakt tussen de theoretische omzet 

(wat had de omzet moeten zijn uitgaande van een 

opslag van 25%) en de werkelijke omzet. Bezoekers 

mogen buiten beschouwing worden gelaten.

Stel de bevoordeling per werknemer vast. 

Dit kan aan de hand van de onderstaande berekening. 

LET OP: dit betreft een voorbeeld en is derhalve niet in elke situatie passend.

JA

BEDRAG BTW BEDRAG

Inkoop spijzen en dranken exclusief btw (9%) € 180.000 

TOTAAL € 180.000

Percentage dat wordt genuttigd door niet-personeel zoals klanten 5%

Na aftrek percentage niet-personeel € 171.000 

Opslag 25% € 42.750 

Theoretische omzet €  213.750 

Werkelijke omzet inclusief btw € -   

VERSCHIL € 213.750 € 19.238 

Aantal werknemers 850

Bevoordeling per werknemer € 251 

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

Stel de bevoordeling van de overige verstrekkingen per werknemer vast. Wij hebben een 

aantal voorbeelden (niet limitatief) opgenomen die van invloed zijn op de BUA-berekening.6

VOORBEELD BUA-BEREKENING
VERSTR.

ALLE MEDEW.
VERSTR.

PERS.GROEP
TOTALE
VERSTR. CORRECTIE?

ALLE MEDEWERKERS (850)

Kerstpakket (inkoopfacturen)  € 46.750 

Personeelsfeest  € 25.000

Geschenken/kaarten/bloemen  € 15.000 

Teamuitjes (excl. horecakosten)  € 14.500 

 € 101.250  € 119  NEE 

PERSONEELSGROEP A (BIJV. 180 SPORTERS)

Sportabonnementen  € 75.000 

 € 75.000  € 119  € 417  € 536  JA 

PERSONEELSGROEP B (BIJV. 25 JUBILARISSEN)

Jubileum geschenken  € 20.000

 € 20.000  € 119  € 800  € 919  JA 

 - Wij raden aan om de grootboekrekeningen in kaart 

te brengen die relevant zijn voor de BUA-berekening 

en deze toe te wijzen aan categorieën werknemers.

 - Er zijn meerdere verstrekkingen die onder de 

BUA-berekening vallen, zoals het ter beschikking 

stellen van een dienst woning, cursussen, sport-

abonnementen, etc. Voor een uitgebreid (maar niet 

limitatief) overzicht, verwijzen wij naar ons BUA- 

memorandum. Bij twijfel over een bepaalde kosten-

post kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

LET OP: dit betreft een voorbeeld en is derhalve niet in elke situatie passend.

LET OP: door het coronavirus zijn perso-

neelsfeesten in 2020 gecanceld. De kosten 

zijn vaak al gemaakt. De gevolgen voor de 

BUA-berekening hangen af van de exacte 

feiten en omstandigheden. Nader onderzoek 

is hierbij wenselijk.

LET OP: slechts bij (gedeeltelijk) 

privégebruik (bijv. mobiele telefoon) 

wordt een waarde meegenomen in 

de BUA-berekening. Het is raad-

zaam om dit af te stemmen met 

de  Belastingdienst.

LET OP: voor de BUA-berekening is het raadzaam om het personeel in groepen in te de-
len. Er zijn namelijk verstrekkingen die niet door ieder personeelslid worden ontvangen.

Personeelsfeest  -  Telefoon/tablet/laptop  -  Fiets van de zaak  -  Geschenken/kaarten  -  Cadeaus bij jubilea  -  Bloemen

Stroomschema 
BUA-berekening

Corrigeer 9% van het verschil 

volgens de kantineregeling. In de 

voorbeeldberekening betekent dit 

een btw-correctie van € 19.238. 

De btw is niet volledig aftrekbaar/de in aftrek gebrachte btw dient te wor den 
gecorrigeerd. In de voorbeeldberekening betekent dit het volgende:

1. 205/850 deel van de btw op de 

verstrekkingen voor alle mede-

werkers wordt gecorrigeerd.

2. Alle btw op de verstrekkingen 

aan personeelsgroep A en B 

wordt gecorrigeerd.

Er vindt geen correctie plaats voor de verstrekking van 

spijzen en dranken aan het personeel (btw is aftrekbaar) 

en er vindt geen correctie plaats voor de overige 

bevoordelingen aan het personeel (btw is aftrekbaar).

Er vindt geen correctie 

plaats voor de overige 

bevoordelingen aan 

het personeel 

(btw is aftrekbaar).



BUA-correctie en btw-correctie privé gebruik auto 2020   |   4

Introductie

Algemeen

Dit memorandum is bedoeld als een aanvulling op het 

bijgevoegde stroomschema en geeft een nadere toe-

lichting op de acht stappen. Het Besluit uitsluiting aftrek 

omzetbelasting (‘BUA’) sluit de aftrek van btw (ook wel 

‘voorbelasting’ genaamd) op relatiegeschenken en 

personeelsvoorzieningen uit als de ondernemer deze 

gratis of beneden kostprijs ter beschikking stelt. Dat de 

ondernemer vaak een zakelijke reden heeft voor giften 

en personeelsvoorzieningen (bijvoorbeeld relatiebeheer, 

personeelsbinding en dergelijke) doet hier niet aan af. 

De achterliggende gedachte hierbij is dat deze bedrijfs-

kosten weliswaar zakelijk zijn, maar consumptief van 

aard, waarbij de btw juist de consumptie wil belasten. 

Er geldt een drempelbedrag van € 227 per begunstigde. 

Zijn de totale aanschaffings- of voortbrengingskosten 

(de kostprijs) van de verstrekkingen minder dan € 227 

(exclusief btw) per boekjaar per begunstigde, dan hoeft 

de ondernemer geen BUA-correctie te maken. Indien de 

drempel wordt overschreden, dan moet de ondernemer 

een BUA-correctie maken in de laatste btw-aangifte van 

het boekjaar. Dit betreft een fatale drempel: bij over-

schrijding van de drempel is ook de voorbelasting op de 

verstrek kingen binnen het drempelbedrag niet aftrekbaar. 

Btw-vrijgestelde prestaties 

Als een ondernemer uitsluitend van btw vrijgestelde 

prestaties verricht, bestaat überhaupt geen recht op 

aftrek van btw op relatiegeschenken en personeels-

voorzieningen. Wanneer een ondernemer zowel belaste 

als vrijgestelde prestaties verricht, is de btw volledig 

aftrekbaar als de relatiegeschenken en personeelsvoor-

zieningen volledig toerekenbaar zijn aan de btw-belaste 

prestaties. Zijn de relatiegeschenken en personeelsvoor-

zieningen direct toerekenbaar aan de btw-vrijgestelde 

prestaties, dan bestaat geen recht op btw-aftrek. Als 

de relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen niet 

specifiek toerekenbaar zijn aan hetzij de belaste, hetzij 

de vrijgestelde prestaties, dan komt de btw conform  

het pro rata van de ondernemer in aftrek.

Let op: auto- en horeca-btw 

De auto van de zaak heeft een eigen correctiesysteem  

en de btw op kosten ter zake van spijzen en dranken  

in horeca gelegenheden is sowieso niet aftrekbaar.  

Deze kosten moeten daarom niet worden meegenomen 

voor de berekening van het drempelbedrag voor het 

BUA. Dit memo zal het correctiesysteem voor de auto 

van de zaak (Stap 2) en de btw-behandeling van kosten 

ter zake van spijzen en dranken in horecagelegenheden 

(Stap 3) eerst beschrijven voordat wordt ingegaan op  

de BUA-correctie.

Categorieën verstrekkingen  
waarop het BUA van  
toepassing is

Het BUA geldt voor het gelegenheid geven tot privé-

vervoer, het verstrekken van spijzen en dranken,  

het  verlenen van huisvesting, het gelegenheid geven  

tot sport en ontspanning aan personeelsleden en het 

 verstrekken van relatiegeschenken en andere giften 

aan hen die geen (volledig) recht hebben op aftrek 

van voorbelasting. Ook loon in natura (voor zover niet 

vallend  onder de hiervoor genoemde categorieën) en 

goederen en diensten die worden gebruikt voor andere 

persoon lijke doeleinden van het personeel, zoals een 

kerst pakket, een personeelsfeest of andere bedrijfsuitjes 

en computers/iPads en mobiele telefoons (die het perso-

neel (mede) voor privégebruik aanwendt) vallen onder  

het BUA.

COVID-19-update

De COVID-19-crisis kan invloed hebben op de toepassing 

van het BUA. Het is daarom interessant om extra aan-

dacht te besteden aan de volgende drie onderwerpen  

in het kader van het BUA (deze worden nader toegelicht  

in Stap 4 en Stap 6):

 - gratis verstrekken van medische  

hulpgoederen en -apparatuur;

 - annulering van (bijvoorbeeld) bedrijfsfeesten;

 - verstrekking personeelsvoorzieningen  

voor thuiswerken.
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STAP 1

Verzamel informatie
Het is belangrijk alle relevante informatie te verzamelen om een accurate  

berekening te maken voor het privé gebruik van de auto van de zaak en vast te 

stellen of een aftrekbeperking van toepassing is op grond van het BUA of voor 

‘horeca-btw’. Bij het verzamelen van de relevante informatie onderscheiden  

wij de volgende vier categorieën:

 - Auto van de zaak

 - Horeca

 - Kantineregeling

 - Relatiegeschenken en overige personeelsvoorzieningen

Auto van de zaak

Stap 2 legt het correctiesysteem voor het privégebruik 

van de auto van de zaak nader uit. De volgende informa-

tie is relevant om het privégebruik van de auto van de 

zaak vast te stellen per werknemer:

 - inventarisatie van het aantal auto’s van de zaak,1 

 - cataloguswaarde,

 - periode van het gebruik,

 - sluitende kilometeradministratie.2

Horeca

De btw-behandeling van kosten ter zake van spijzen en 

dranken verstrekt in horecagelegenheden wordt nader 

uiteengezet in Stap 3. De volgende informatie is van 

belang om inzichtelijk te maken hoeveel kosten zijn  

gemaakt ten aanzien van spijzen en dranken verstrekt  

in horecagelegenheden:

 - overzicht van alle horecabestedingen;

 - horeca-btw kan ook verstopt zitten in bepaalde  

facturen, bijvoorbeeld facturen uitgereikt door  

hotels, of facturen in verband met evenementen.

Eten en drinken  
personeel op het werk

De kantineregeling maakt onderdeel uit van de BUA- 

correctie en wordt nader uitgelegd in Stap 5. Wij merken 

op dat verstrekkingen van dranken via bijvoorbeeld de 

koffieautomaat in een pantry ook onder het toepassings-

bereik van de kantineregeling vallen. De volgende infor-

matie is essentieel om vast te stellen of een correctie 

moet worden gemaakt voor de kantineregeling:

 - aanschaffingskosten van spijzen en dranken  

respectievelijk grondstoffen;

 - behaalde omzet van de kantine;

 - gemiddeld aantal werknemers;

 - aantal niet-werknemers dat gebruik  

heeft gemaakt van de kantine.

Relatiegeschenken en overige  
personeelsvoorzieningen

De inventarisatie van relatiegeschenken en overige 

personeelsvoorzieningen is van belang voor de BUA- 

correctie (zie Stap 4 en Stap 6). Hiervoor kan worden 

aangesloten bij de relevante grootboekrekeningen. Het 

is bovendien raadzaam om BUA-posten gedurende het 

boekjaar als zodanig te labelen (bijvoorbeeld door deze 

kosten te boeken op een bepaalde grootboekrekening). 

1 Auto’s van de zaak moeten ook worden meegenomen wanneer werknemers een verklaring 
geen privégebruik auto voor de loonheffingen hebben getekend. Door het verschil tussen de 
loonheffingen en de btw betekent een verklaring geen privégebruik auto voor de loonheffin-
gen niet automatisch dat geen correctie privégebruik moet worden gemaakt voor de btw.

2 Een sluitende kilometeradministratie is alleen van belang als de correctie  
wordt gemaakt op basis van werkelijk gebruik (zie Stap 2).
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STAP 2

Privégebruik auto van de zaak
Als de ter beschikking gestelde auto mede voor privédoeleinden wordt gebruikt, 

geldt dat dit privégebruik wordt aangemerkt als een dienst van de werkgever aan 

de werknemer. Over deze dienst moet de werkgever btw voldoen in de laatste 

aangifte van het boekjaar, in veel gevallen over de maand december of over  

het vierde kwartaal. Hierna zullen wij de huidige regelgeving bespreken.

2.1 
Heffing in verband  
met privégebruik auto 

Als een ondernemer aan een werknemer een personen-

auto ter beschikking stelt, kan de ondernemer alle aan 

hem in rekening gebrachte btw op onder andere de aan-

schafkosten, lease- of huurtermijnen, onderhoudskosten 

en benzinekosten in aftrek brengen op de voet van het 

voor die ondernemer geldende aftrekpercentage. Als 

het personeel in privé gebruikmaakt van de auto, volgt 

er een heffing in verband met het privégebruik van de 

auto. Hierbij kan men denken aan situaties die duidelijk 

een privékarakter hebben, zoals bezoek aan familie of 

kennissen of het doen van boodschappen (maar ook 

woon-werkverkeer; zie hierna).

Correctie op basis van werkelijk 
gebruik en toepassing forfait

Als uitgangspunt geldt dat de correctie voor het  

privé gebruik van de auto van de zaak gebaseerd moet  

worden op het werkelijk (privé)gebruik van de auto.  

Om het privé gebruik van de auto van de zaak te bepalen, 

kan  gebruik worden gemaakt van een kilometeradmini-

stratie. Het bijhouden van een kilometeradministratie is 

echter bewerkelijk en de ondernemer kan zijn werkne-

mers hiertoe in de regel niet verplichten. (Mede) om die 

reden is goedgekeurd dat de werkgever een forfaitair 

percentage van 2,7% van de cataloguswaarde inclusief 

btw en BPM toepast (mits dus niet uit de admini stratie 

blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is 

 gebruikt en/of welke kosten daaraan zijn toe te rekenen). 

Als een ondernemer slechts gedeeltelijk aftrek van voor-

belasting heeft op de autokosten, geldt het forfait naar 

rato. Als sprake is van een auto die gekocht is zonder 

btw, dan mag in plaats van 2,7% een forfaitair percen-

tage van 1,5% worden toegepast en is de btw op de 

overige autokosten aftrekbaar. De staatssecretaris van 

Financiën heeft eveneens goedgekeurd dat een verlaagd 

forfait van 1,5% wordt gehanteerd nadat een gekochte 

auto vijf jaar in de onderneming is gebruikt. Dit betekent 

dat het verlaagd forfait kan worden toegepast na afloop  

van het vierde jaar, volgende op het jaar waarin de 

onder nemer de auto is gaan gebruiken. 

De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit vast-

gelegd dat het privégebruik van de auto ook op andere 

manieren kan worden bepaald dan door middel van een 

forfaitair percentage of een sluitende kilometeradminis-

tratie. Indien het forfait niet wordt toegepast en geen 

kilometeradministratie aanwezig is, moet de omvang 

van het privégebruik met inachtneming van alle omstan-

digheden van het geval in redelijkheid worden bepaald. 

Bij deze beoordeling moeten omstandigheden in aan-

merking worden genomen zoals:

 - de aard van de onderneming; 

 - de zakelijke doeleinden waarvoor de aangeschafte 

auto binnen die onderneming bruikbaar is; 

 - de positie en de werkzaamheden binnen de onder-

neming van degene die de auto gebruikt; 

 - wat bekend is over de wijze waarop de auto voor 

privé doeleinden mag worden gebruikt of is  gebruikt, 

bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. 

Wanneer een beroep wordt gedaan op statistische 

gege vens moet aan de hand van de hiervoor vermelde 

omstandigheden aannemelijk worden gemaakt dat deze 

gegevens in het desbetreffende geval bruikbaar zijn. 

2.2  
Privégebruik auto en  
woon-werkverkeer 
 

Woon-werkverkeer

Het woon-werkverkeer geldt, in tegenstelling tot  

de loonheffingen, ook als privégebruik voor de btw. 

 Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: het heen-  

en/of terug reizen van de woon- of verblijfplaats naar de,  

in de arbeidsovereenkomst overeengekomen, vaste 

werkplaats. Als er geen overeenkomst is gesloten,  
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geldt het reizen van het thuisadres naar het bedrijfsadres  

van de ondernemer als woon-werkverkeer. 

Let op: door het verschil tussen de loonheffingen en de 

btw betekent een verklaring geen privégebruik auto voor 

de loonheffingen niet automatisch dat geen correctie 

privégebruik moet worden gemaakt voor de btw. 

Ambulanten

Bij werknemers met een wisselende werkplek (ambu-

lanten) is slechts sprake van woon-werkverkeer indien 

zij vanuit huis naar een vast (overeengekomen) bedrijfs-

adres van de werkgever rijden. De forfaitaire correctie 

voor ambulanten zal daarom in veel gevallen te hoog 

zijn. Er is voor ambulante werknemers echter geen 

aparte goedkeuring getroffen. In dit kader adviseren wij 

om contact op te nemen met uw adviseur, om te bezien 

welke mogelijkheden er eventueel zijn om de forfaitaire 

correctie te verlagen of de correctie op een alternatieve 

wijze te berekenen.

Werknemers met alleen woon-werkverkeer

Als het privégebruik van een auto alleen bestaat uit 

woon-werkverkeer, zoals vaak het geval is bij een bestel-

auto van niet-ambulante werknemers, is er een admi-

nistratieve lastenverlichting van toepassing. In deze 

gevallen kan de werkgever het werkelijk gebruik bepalen 

door de afstand woon-werk te vermenigvuldigen met 

het aantal woon-werkreizen per jaar en dit af te zetten 

tegen het totaal in een jaar met de auto gereden kilome-

ters. Daarbij mag worden uitgegaan van 214 werkdagen 

per jaar. Het aantal van 214 mag naar rato worden toe-

gepast als sprake is van een werkweek van minder dan 

5 dagen of als de dienstbetrekking begint of eindigt in 

het kalenderjaar. 

2.3 
Rekenvoorbeelden

VOORBEELD 1: 

Correctie privégebruik auto bij onder-
nemer met volledig aftrekrecht

Een ondernemer met volledig aftrekrecht stelt 

per 1 januari 2020 een auto met een catalogus-

prijs van € 50.000, incl. btw en BPM, ter beschik-

king aan een werknemer. Er wordt geen kilome-

teradministratie bijgehouden en de werknemer 

betaalt geen eigen bijdrage. 

Voor de berekening van de bevoordeling wordt 

voor de btw gemakshalve aangesloten bij een 

percentage van 2,7% over de catalogusprijs op 

jaarbasis. Op jaarbasis dient € 1.350 (2,7% van 

€ 50.000) aan btw te worden afgedragen.

VOORBEELD 2: 

Correctie privégebruik auto bij onder-
nemer met gedeeltelijk aftrekrecht

Een ondernemer met gedeeltelijk aftrekrecht 

stelt per 1 januari 2020 een auto met een 

 catalogusprijs van € 50.000, incl. btw en BPM, 

ter beschikking aan een werknemer. Er wordt 

geen kilometeradministratie bijgehouden en  

de werknemer betaalt geen eigen bijdrage.  

De kosten, toerekenbaar aan de auto, zijn in  

dat jaar € 10.000 excl. btw. De ondernemer 

heeft voor 40% van de voorbelasting recht  

op aftrek.

Voor de berekening van de bevoordeling wordt 

voor de btw gemakshalve aangesloten bij een 

percentage van 2,7% over de catalogusprijs op 

jaarbasis. In casu is sprake van een gedeeltelijk 

aftrekrecht. De voorbelasting die drukt op de 

autokosten mag voor 40% in aftrek worden 

genomen. Daarnaast moet € 540 (40% van  

2,7% van € 50.000) aan btw wegens het  

privé gebruik worden afgedragen.

VOORBEELD 3: 

Correctie privégebruik  
die afwijkt van forfait

De cataloguswaarde van  

een auto bedraagt € 35.000.

Het jaarlijkse btw-bedrag op  

autokosten is € 2.500.

De auto wordt gebruikt door een vertegenwoor-

diger die gemiddeld eens per week rechtstreeks 

vanuit huis naar kantoor rijdt (ongeveer 46 keer 

per jaar).

De vertegenwoordiger heeft een verklaring 

geen privégebruik voor de loonbelasting gete-

kend en rijdt niet meer dan 500 kilometer per jaar 

privé (woon-werkverkeer kwalificeert voor de 

loonheffingen niet als privé; voor de btw wel).

De woon-werkafstand bedraagt  

30 kilometer per dag.

Het totaal aantal gereden kilometers  

op jaarbasis is 60.000.

De btw-correctie op basis van  

het werkelijk privégebruik is dan  

((46 × 30 + 500) / 60.000) × € 2.500 = € 78.

Voldane forfaitaire btw-correctie:  

2,7% × 35.000 = € 945.

Verschil: € 867.
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2.4 
Eigen bijdrage

Indien de ondernemer een eigen bijdrage voor het privé-

gebruik van de auto vraagt, dient btw over deze bijdrage 

te worden afgedragen aan de fiscus.3 Wanneer de eigen 

bijdrage lager is dan de normale waarde van de terbe-

schikkingstelling, moet btw worden aangegeven over  

de ‘normale waarde’.

Omdat het bepalen van de normale waarde op prakti-

sche problemen kan stuiten, wordt in de praktijk aan-

gesloten bij de (verlaagde) forfaitaire correctie (2,7%  

of 1,5%). Als de btw over de eigen bijdrage echter meer 

bedraagt dan het forfait, dan moet de ondernemer toch 

btw voldoen ter zake van de volledige eigen bijdrage. 

Het forfait is dan niet van toepassing. 

2.5 
Speciale regeling  
auto(verhuur)bedrijven

Werknemers of de ondernemer van een auto(verhuur)

bedrijf maken soms voor privédoeleinden gebruik 

van verschillende auto’s van de zaak. In deze gevallen 

geldt een goedkeuring, waarbij mag worden uitgegaan 

van een (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs als 

catalogus prijs voor de maatstaf van heffing.

2.6 
Bezwaren tegen de correctie

Het kan lonen om bezwaar te maken tegen de voldoe-

ning van een aangegeven btw-correctie, mits deze 

lagere correctie kan worden onderbouwd. Indien geen 

gebruik wordt gemaakt van een sluitende kilometer-

administratie, dienen bij het bepalen van de omvang  

van het privégebruik alle omstandigheden van het geval 

in acht te worden genomen (zie ook onderdeel 2.1). 

3 Op dit moment (najaar 2020) loopt er een zaak bij het Hof van Justitie, die mogelijk  
relevant kan zijn wanneer werkgevers aan hun grensoverschrijdende werknemers  
een eigen bijdrage vragen voor het privégebruik van de auto. In dergelijke gevallen  
adviseren wij u om contact op te nemen met uw adviseur.
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STAP 3

Horeca
De btw op spijzen en dranken binnen het kader van het horecabedrijf komt  

in Nederland sowieso niet voor aftrek in aanmerking, ongeacht de reden voor 

het gebruik. Dit geldt in beginsel ook als een cateraar de spijzen en dranken  

verzorgt in de bedrijfsruimte van de opdrachtgever of in een van derden 

 gehuurde ruimte (dit is alleen anders indien er bijvoorbeeld broodjes  worden 

opgehaald of worden bezorgd). De btw op spijzen en dranken in horeca gelegen-

heden valt  derhalve niet onder het BUA en deze kosten hoeven niet te worden 

mee ge nomen voor de berekening van de € 227-drempel. 

Btw-behandeling arrangementen 
bij evenementenbureaus

In rekening gebrachte btw ten aanzien van horeca-

verstrekkingen is dus in de regel niet aftrekbaar. Uit een 

uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant in 2018 

blijkt echter dat er beleid binnen de Belastingdienst 

geldt, waardoor ondernemers (waaronder evenementen-

bureaus) de in rekening gebrachte btw met betrekking 

tot horecaverstrekkingen in aftrek kunnen brengen als 

zij de verleende horecaverstrekkingen afzonderlijk door-

belasten met de vermelding op de factuur dat deze btw 

niet in aftrek kan worden gebracht. 

Wij raden aan om contact op te nemen met uw adviseur 

indien u een onderneming zoals een evenementen-

bureau exploiteert en btw in rekening krijgt ten aanzien 

van horecaverstrekkingen. Wellicht kan een beroep 

 worden gedaan op het kennisgroepsstandpunt van  

de Belastingdienst.
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STAP 4

Relatiegeschenken aan derden

Bij relatiegeschenken moet u met name denken aan 

geschenken anders dan geld die de ondernemer om 

zakelijke motieven aan zijn afnemers, leveranciers en 

dergelijke doet toekomen. Met giften worden in het  

algemeen bedoeld de bevoordelingen door de onder-

nemer aan stichtingen en dergelijke instellingen die 

geen recht op aftrek van voorbelasting hebben.

In het algemeen kan worden gesteld dat van aftrek  

van voorbelasting zijn uitgesloten:

 - geschenken aan particulieren;

 - geschenken aan geheel vrijgestelde ondernemers, 

zoals ziekenhuizen, het Rode Kruis en dergelijke;

 - geschenken aan ondernemers die de belasting niet 

of slechts voor minder dan 50% zouden kunnen 

aftrekken indien zij de goederen zelf zouden  

hebben aangeschaft.

De voorbelasting op bovengenoemde geschenken is af-

trekbaar indien de waarde van de verstrekkingen minder 

is dan de drempel van € 227 per jaar per begunstigde.

In geval van relatiegeschenken aan aftrekgerechtigde 

ondernemers is de voorbelasting bij de verstrekker in 

principe volledig aftrekbaar. Dit is echter niet het  geval 

indien de goederen naar hun aard uitsluitend voor 

privé doeleinden kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld 

huishoudelijke apparaten, cosmetica of niet-zakelijke 

boeken). In dat geval is het BUA van toepassing.

Als u met een relatie in een horecagelegenheid con-

sumpties of maaltijden nuttigt, kunt u de berekende btw 

niet in aftrek brengen, ongeacht de drempel van € 227 

(zie Stap 3). 

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis heeft de staats-

secretaris in het meest recente besluit van 29 september 

2020 tijdelijk goedgekeurd dat het BUA niet van toepas-

sing is op de gratis verstrekking van medische hulp-

goederen en medische apparatuur aan ziekenhuizen en 

dergelijke inrichtingen en instellingen, of aan huisartsen, 

mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 - Deze goedkeuring geldt alleen voor goederen 
 genoemd in de Bijlage Gepubliceerde lijst  

van de Wereld Douaneorganisatie. 

 - De gemaakte kosten kwalificeren  

als algemene kosten.

 - Het recht op aftrek van btw wordt bepaald op basis 

van de totale omzet van de ondernemer (exclusief 

de gratis verstrekking van de goederen).

 - Op de factuur wordt een melding gemaakt  

van deze goedkeuring. 

 - De gegevens betrekking hebbende op deze goed-

keuring worden vastgelegd in de administratie. 
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STAP 5

De kantineregeling

Het verstrekken van spijzen en dranken door onderne-

mers aan hun personeel en hun bezoekers is een belaste 

prestatie. De ondernemer dient dus over de eventuele 

ontvangsten btw af te dragen. De voorbelasting die 

drukt op de inkopen, inventaris, het onderhoud van de 

kantine en dergelijke is in beginsel volledig aftrekbaar. 

Dit geldt ook voor van btw vrijgestelde ondernemers 

zoals banken, verzekeraars en non-profitinstellingen. 

Het toepassingsbereik van de kantineregeling is anders 

dan de term ‘kantine’ in het spraakgebruik doet ver-

moeden. Naast de verstrekkingen in een kantine vallen 

verstrekkingen van dranken via bijvoorbeeld de koffie-

automaat in een pantry ook onder het toepassingsbereik 

van de kantineregeling. 

Bij het voorbereiden van de laatste btw-aangifte over het 

jaar dient beoordeeld te worden of de in de loop van het 

jaar in aftrek gebrachte btw correctie behoeft in verband 

met eventuele bevoordelingen van het personeel. Een 

bevoordeling van het personeel vindt plaats indien de 

ondernemer de spijzen en dranken beneden de kostprijs 

aan het personeel verstrekt. 

Om te bepalen of spijzen en dranken beneden de kost-

prijs worden verstrekt, moet de werkelijke omzet wor-

den vergeleken met de kostprijs (exclusief btw) van de 

ingrediënten en grondstoffen van de spijzen en dranken 

vermeerderd met een forfaitaire opslag van 25%.4 

Bij de vaststelling of een btw-correctie daadwerkelijk 

van toepassing is, moet men allereerst bepalen hoeveel 

de bevoordeling per personeelslid bedraagt. Hierbij mag 

u ook rekening houden met de bezoekers die van de 

kantine gebruik kunnen maken. Indien de totale bevoor-

deling (kantine en andere bevoordelingen, zie Stap 6 

hierna) meer dan € 227 per persoon per jaar bedraagt,  

is een btw-correctie van toepassing op de bevoordeling 

in de kantine. 

Indien de bevoordeling van de kantineverstrekkingen 

(€ x) samen met de overige bevoordelingen (zie Stap 6) 

per werknemer meer dan € 227 per jaar bedraagt, dient 

er een correctie van 9% gemaakt te worden over de 

kantine verstrekkingen (het positieve verschil dat hier-

boven in het schema bij punt 5 is berekend). Na deze 

correctie blijven de kantineverstrekkingen voor de 

€ 227-drempel buiten beschouwing. Vervolgens moet 

worden nagegaan of de overige verstrekkingen meer 

dan € 227 bedragen (zie Stap 6).

 

Openboekmethode 

In de praktijk besteedt een ondernemer het beheer  

van de kantine vaak uit aan een cateringbedrijf. In deze 

gevallen wordt over het algemeen de openboekmethode 

gehanteerd. Op basis van deze methode is de opdracht-

gever verantwoordelijk voor de afdracht van btw.  

Dit betekent dat de ondernemer aangifte moet doen  

over de kantineomzet en de inkopen op basis van de 

door het cateringbedrijf verstrekte gegevens. De beno-

digde gegevens dienen op basis van deze methode  

periodiek te worden overlegd door het cateringbedrijf, 

met een specificatie van de omzet en de in die periode  

gemaakte kosten. 

Het is raadzaam na te gaan welke contractuele  

afspraken zijn gemaakt met de cateraar om  

de juiste btw-kwalificatie te bepalen.

4 Alleen de ingrediënten en grondstoffen hoeven te worden meegenomen voor de vermeer-
dering van een forfaitaire opslag van 25%. Deze opslag is bedoeld als dekking van de kosten 
van de inventaris die de ondernemer gebruikt om de spijzen en dranken te bereiden en/of te 
serveren, zoals keukenapparatuur en serviesgoed.

IN SCHEMA: 

Berekening of spijzen en dranken  
te voordelig worden verstrekt

1. Aanschaffingskosten (excl. 

btw) van spijzen en dranken 

resp. grondstoffen (exclusief 

de inkoop van tabaksartikelen)

2. Forfaitaire opslag  

van 25% van € a

3. Theoretische omzet

4. Werkelijke omzet

5. Positief/negatief verschil

€  a 

€  b +

€ c

€ d -/-

€ e

IN SCHEMA: 

Berekening van de bevoordeling  
per werknemer

  € e  
=  € x

 

 totaal aantal + gemiddeld aantal 
 werknemers   bezoekers per dag
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STAP 6

Overige bevoordelingen

Advocaatkosten 

In maart 2020 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen 

over de aftrekbaarheid van btw op advocaatkosten, 

die zijn gemaakt door de onderneming in een strafzaak 

 tegen de directeur-grootaandeelhouder. Volgens de 

Hoge Raad is sprake van een rechtstreeks en onmid-

dellijk verband met de economische activiteit van de 

onderneming indien de afgenomen advocaatdiensten 

noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Het arrest is 

terug verwezen naar Hof Den Bosch om nader te onder-

zoeken of een rechtstreeks en onmiddellijk verband 

bestaat tussen de afgenomen advocaatdiensten en de 

economische activi teit van de onderneming. Daarbij 

heeft de Hoge Raad opgemerkt dat het BUA niet van  

toepassing is wanneer de behoeften van de onderne-

ming het noodzakelijk maakten om de advocaat - 

diensten af te nemen. 

Bedrijfsfeesten

Zoals in Stap 3 is toegelicht, komt de btw op spijzen en 

dranken binnen het kader van het horecabedrijf sowieso 

niet voor aftrek in aanmerking, ongeacht de reden voor 

het gebruik. De btw op spijzen en dranken in horeca-

gelegenheden valt derhalve niet onder het BUA. 

Bij de bepaling van de aftrekbaarheid van btw die in 

rekening is gebracht voor een door een cateraar ver-

zorgde receptie en/of feestavond, moet dus onderscheid 

worden gemaakt tussen de verstrekking van spijzen 

en dranken (als categorie niet aftrekbaar) en andere 

verstrekkingen (waaronder zaalhuur en entertainment). 

Indien werknemers hun partners meenemen, worden 

de partners buiten de berekening van de € 227-drempel 

gehouden. Ter illustratie de volgende berekening.

VOORBEELD

Bedrijf A geeft jaarlijks een feest voor werk-

nemers en klanten. Op het in januari 2020 

 gehouden feest zijn 300 werknemers met 

 partner en 200 klanten met partner. In totaal 

zijn dus 1.000 mensen aanwezig. De totale kos-

ten bedragen € 25.000 voor entertainment en 

zaalhuur en € 40.000 voor de verstrekking van 

spijzen en dranken.

De btw op de verstrekking van spijzen en 

 dranken kan in het geheel niet in aftrek  worden 

gebracht. Voor wat betreft de btw op de 

€ 25.000 aan kosten voor entertainment en 

zaalhuur zal de aftrekbaarheid afhangen van de 

totale verstrekkingen per persoon op jaarbasis.

Bij de bepaling van de kosten per werknemer/

klant dienen de partners buiten beschouwing te 

worden gelaten. Dit betekent dat de kosten per 

persoon bedragen:

€ 25.000 / 500 = € 50 

Afhankelijk van de toepassing van de 

€ 227-grens in verband met de overige verstrek-

kingen bestaat vervolgens recht op aftrek van 

voorbelasting. Het is niet waarschijnlijk dat 

de € 227-grens wordt overschreden voor de 

verstrek kingen aan de klanten. Deze btw (met 

uitzondering van de horeca-btw) kan dan in 

aftrek worden gebracht.

Wanneer bedrijfsfeesten worden geannuleerd door de 

COVID-19-maatregelen kan het zo zijn dat geen restitutie 

of een voucher wordt gegeven, waardoor er nog btw 

drukt op de gemaakte kosten. De aftrek van voorbelas-

ting op deze kosten is normaliter beperkt door bijvoor-

beeld het BUA. Door de annulering zijn deze goederen 

en/of diensten echter feitelijk niet verstrekt aan de werk-

nemers/relaties, waardoor de ondernemer de stelling in 

kan nemen dat geen bevoordeling heeft plaatsgevonden 

en hij dus geen correctie hoeft te maken voor het BUA. 

Het is raadzaam om de houdbaarheid van deze stelling 

te bespreken met uw adviseur. 
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Cadeaus bij jubilea

Cadeaus – bijvoorbeeld in verband met een jubileum – 

vallen onder het BUA. Dit betekent dat de voorbelasting 

op de aanschafkosten van de cadeaus voor aftrek in 

aanmerking komt, tenzij de totale bevoordeling voor  

de desbetreffende werknemer in het jubileumjaar  

meer dan € 227 bedraagt.

Cursussen/opleidingskosten

Als een werkgever cursussen betaalt waaraan het  

perso neel deelneemt, dan is de eventuele btw op deze 

cursussen in beginsel aftrekbaar voor de werkgever, 

mits deze cursussen verband houden met de functie  

die de werknemer in de onderneming vervult of zal gaan 

vervullen. Niet aftrekbaar is bijvoorbeeld de btw op een 

antislipcursus, omdat deze uitgaven in de persoonlijke 

sfeer van de werknemer liggen. Dit is mogelijk anders  

bij een onderneming waar de rijvaardigheid tot de 

beroeps uitoefening behoort, zoals in een taxibedrijf.  

Wij merken op dat veel (beroeps)opleidingen vrij  

van btw worden aangeboden.

Fiets van de zaak

De btw op een door de werkgever aan een werk nemer 

ter beschikking gestelde fiets is aftrekbaar als de werk-

gever aannemelijk kan maken dat de fiets voor het 

woon-werkverkeer is verstrekt of ter beschikking is 

 gesteld voor zover:

 - de aankoopprijs van de fiets niet hoger is dan  

€ 749 (inclusief btw) of als de fiets wordt geleased 

de  totale kostprijs (inclusief btw) van het leaserecht 

niet hoger is dan € 749;

 - in het kalenderjaar en de twee voorafgaande 

kalender jaren aan de werknemer geen fiets  

ter beschikking is gesteld of verstrekt;

 - vanaf het moment dat de fiets is verstrekt of 

ter  beschikking is gesteld tot het einde van het 

kalender jaar en in elk van de twee daaropvolgende 

kalenderjaren niet voor 50% of meer van het aantal 

dagen dat de werknemer woon- werkverkeer  

verricht, wordt voorzien in een vergoeding  

of ander vervoer dan per fiets. 

Goedgekeurd is dat de btw ook volledig in aftrek komt 

als de werknemer een eigen bijdrage betaalt, waardoor 

de ondernemer per saldo maximaal € 749 bijdraagt.  

Deze goedkeuring geldt ook als de fiets wordt geleased. 

Wel is de ondernemer btw verschuldigd uit de eigen 

bijdrage van de werknemer. Draagt de ondernemer 

meer bij dan € 749 inclusief btw, dan is de aftrek van btw 

 boven dit bedrag uitgesloten. Per saldo kan de onder-

nemer dus maximaal € 130 in aftrek brengen. Onder-

nemers die vrijgestelde prestaties verrichten hebben 

geen recht op aftrek van btw op een ingekochte fiets als 

zij geen of een symbolische vergoeding vragen aan de 

werknemer. Om praktische redenen is goedgekeurd dat 

de werk nemer de fiets ook voor andere privédoeleinden  

dan voor woon-werkverkeer mag gebruiken.

Loonheffingen 

Per 1 januari 2020 geldt de volgende regeling met be-

trekking tot de fiscale bijtelling voor de fiets van de zaak. 

Voor het privégebruik van de door de werkgever ter be-

schikking gestelde fiets (lease) geldt een vaste bijtelling 

van 7% over de waarde van de fiets. De regeling geldt 

niet alleen voor een gewone fiets, maar ook voor een 

elektrische fiets of een speedpedelec. De waarde van de 

fiets is de in Nederland door de fabrikant of importeur 

publiekelijk kenbaar gemaakte consumentenadviesprijs 

inclusief accessoires en inclusief btw. Indien de werkne-

mer een vergoeding verschuldigd is aan de werkgever 

voor het privégebruik van de fiets, mag deze in aftrek 

worden gebracht van de bijtelling, maar de bijtelling 

kan hierdoor niet negatief worden. Als de fiets ook voor 

woon-werkverkeer ter beschikking is gesteld, wordt de 

fiets geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking 

te zijn gesteld. Praktisch gesproken betekent dit dat de 

bijtelling van 7% daarom vrijwel steeds van toepassing 

zal zijn. 

Het verstrekken van  
vrijvervoerbewijzen door  
personenvervoerbedrijven

Vrijvervoerbewijzen die door personenvervoerbedrijven 

aan hun personeel (en aan hun gezinsleden) gratis of 

tegen een gereduceerd tarief worden verstrekt, vallen 

onder het BUA. Vrijvervoerbewijzen die aan gepensi-

oneerd personeel (en aan hun gezinsleden) worden 

 verstrekt vallen niet onder het BUA.

Huisvesting

Indien een werkgever een dienstwoning ter beschikking 

stelt aan een werknemer of op eigen naam een woning 

huurt en deze woning gratis of tegen een lage vergoe-

ding ter beschikking stelt aan de werknemer, dan is de 

btw op kosten die hiermee samenhangen in beginsel 

(bijvoorbeeld bemiddeling door een speciaal bureau  

en onderhoudskosten woning) niet aftrekbaar voor  

de werkgever. 

In november 2020 heeft de Hoge Raad het boven staande 

nogmaals bevestigd. Slechts indien het bedrijfsbelang 

vereist om de huisvestingskosten te betalen (bijvoor-

beeld omdat de ondernemer geen binnenlandse uit-

zendkrachten kan vinden en de buitenlandse uitzend-

krachten niet naar Nederland komen als huisvesting 

niet wordt geregeld), is de btw op huisvestingskosten 

aftrekbaar. Dit omdat dan sprake is van een binnen het 

bedrijfs belang gelegen bijzondere omstandigheid die 
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de  betrokken ondernemer dwingt om dergelijke kosten 

te maken. Het bedrijfsbelang van de ondernemer weegt 

dan zwaarder dan de persoonlijke belangen van  

de uitzendkrachten. 

Door de uitspraak van de Hoge Raad in november 2020 

lijkt er voortaan een zwaardere bewijslast te zijn voor de 

aftrek van btw op het verstrekken van logies aan werk-

nemers in een hotel tijdens een zakenreis. Volgens de 

Hoge Raad dient de werkgever immers aan te tonen dat 

het bedrijfsbelang vereist dat deze kosten worden ge-

maakt. Daarnaast is de btw op spijzen en dranken genut-

tigd in een horecagelegenheid sowieso niet aftrekbaar. 

In het buitenland kunnen hiervoor afwijkende  

regels gelden.

Kerstpakketten

Het verstrekken van kerstpakketten aan werknemers 

wordt aangemerkt als een bevoordeling. Dit betekent dat 

de voorbelasting op de aanschaf van de kerstpakketten 

voor aftrek in aanmerking komt, tenzij de totale bevoor-

deling per werknemer per jaar meer dan € 227 bedraagt. 

Laptop, tablet

Indien de werkgever aan zijn werknemer een laptop 

of tablet ter beschikking stelt voor de uitvoering van 

diens werkzaamheden, kan een BUA-correctie naar 

onze  mening achterwege blijven als het de werknemer 

niet is toegestaan privé van deze apparatuur gebruik 

te maken. Is privégebruik wel toegestaan, dan zal het 

loon-in- natura-element gewaardeerd moeten worden ter 

bepaling van de BUA-correctie. Als het privégebruik zich 

moeilijk laat vaststellen, verdient het aanbeveling daar-

over afspraken te maken met de Belastingdienst.

Outplacement

De kosten die een werkgever maakt voor outplacement 

worden geacht volledig uit zakelijke overwegingen  

te zijn gemaakt. De btw op deze kosten is voor de  

werkgever aftrekbaar.

Ov-reizen personeel

Het BUA is niet van toepassing op reizen met het open-

baar vervoer (ov-reizen) in het kader van de onderne-

ming (geen woon-werkverkeer). De staatssecretaris 

keurt goed dat de werkgever recht op aftrek van voor-

belasting heeft als de werknemer ov-reizen maakt in 

het kader van de onderneming van zijn werkgever en 

gebruikmaakt van een door de werkgever ter beschik-

king gestelde ov-chipkaart. Voor het recht op aftrek van 

voorbelasting moet de werkgever beschikken over een 

periodieke afrekening van de vervoerder, waaruit blijkt 

dat de werkgever rechtstreeks betaalt aan de vervoerder.

Parkeerplaatsen

Het geven van gelegenheid tot parkeren wordt als zake-

lijk gekwalificeerd. Hiervoor hoeft geen BUA-correctie  

te worden gemaakt. 

Pensioenvoorziening

Het treffen van een pensioenregeling voor personeel,  

of dat nu in eigen beheer gebeurt dan wel door middel 

van de oprichting van een juridisch en fiscaal afge-

scheiden entiteit, valt niet onder het BUA.

Reiskostenvergoeding

Werknemers die de eigen auto gebruiken voor hun werk, 

ontvangen hiervoor vaak een kilometervergoeding van 

de werkgever. Aftrek van voorbelasting is niet mogelijk 

in deze situatie.

Skyboxen

Ook bij het ter beschikking stellen van skyboxen of 

 andere zitplaatsen bij sportevenementen aan personeel 

en zakenrelaties moet rekening worden gehouden met 

het privé-element, zodat hier in beginsel ook rekening 

moet worden gehouden met het BUA.

In juni 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen 

over de aftrekbaarheid van btw op business-seats in 

een voetbalstadion. Voor zover de zitplaatsen door het 

personeel zijn gebruikt, bestaat in beginsel geen recht 

op aftrek van voorbelasting op grond van het BUA, tenzij 

de werknemers de wedstrijden bijwonen vanwege het 

bedrijfsbelang. Voor zover de zitplaatsen door zakenre-

laties zijn gebruikt, bestaat er in beginsel wel recht op 

aftrek van voorbelasting. 

Sport en ontspanning

Met deze categorie wordt gedoeld op het ter beschikking 

stellen van een sportaccommodatie (bedrijfsvoetbal-

competitie, fitnessruimte en dergelijke) of het maken van 

niet-zakelijke excursies en uitstapjes door het personeel. 

Ook hiervoor geldt dat de btw op kosten die hiermee ver-

band houden niet aftrekbaar is indien de totale bevoor-

deling per werknemer per jaar meer dan € 227 bedraagt. 

Telefoon, smartphone 

Indien het vaste telefoonabonnement bij een werknemer 

thuis op naam van de werkgever staat, is de btw volgens 

het Ministerie van Financiën niet aftrekbaar, omdat de 

prestatie niet aan de werkgever zou worden verricht. 

Naar onze mening kan dit standpunt worden betwist  

en is het verdedigbaar dat de btw aftrekbaar is bij de 

werkgever. Voor zover sprake is van privégebruik  
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van de telefoonaansluiting, is het BUA van toepassing.  

Als het privégebruik zich moeilijk laat vaststellen,  

verdient het aanbeveling daarover afspraken te maken 

met de Belastingdienst. 

Voor de verstrekking van een mobiele telefoon aan de 

werknemer heeft de werkgever volgens het Ministerie 

van Financiën recht op aftrek van voorbelasting voor 

zover deze niet wordt gebruikt voor privédoeleinden.  

Het bepalen van het privégebruik is in de praktijk vaak 

zeer lastig. Indien dit niet goed mogelijk is en het privé-

gebruik is niet verwaarloosbaar, dan kunnen mogelijk 

praktische afspraken met de inspecteur  

worden gemaakt.

Verhuiskosten 

Indien de verhuizing uitsluitend verband houdt met het 

werk en de verhuisnota’s op naam van de werkgever 

staan, kan de btw mogelijk in aftrek worden gebracht. 

Indien de verhuizing echter de persoonlijke behoeften 

van de werknemer dient, is het BUA van toepassing.

Verstrekking personeels-
voorzieningen voor thuiswerken

Door de COVID-19-maatregelen kunnen wij ons voor-

stellen dat sommige werkgevers noodgedwongen  

extra personeelsvoorzieningen verstrekken aan hun 

werknemers om in het kader van thuiswerken te kunnen 

blijven voldoen aan de normen uit de Arbeidsomstandig-

hedenwet (arbonormen). Om te blijven voldoen aan de 

arbonormen kan de ondernemer de stelling innemen dat 

het privébelang van de werknemer ondergeschikt is aan 

het bedrijfsbelang, omdat het gaat om verstrekkingen 

met een voornamelijk zakelijk karakter die ondernemin-

gen in staat stellen operationeel te blijven. Wij raden aan 

contact op te nemen met uw adviseur als de ondernemer 

personeelsvoorzieningen voor thuiswerken verstrekt aan 

zijn werknemers in het kader van de COVID-19-crisis. 
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STAP 7

Correctie kantineregeling

Het stroomschema schetst de systematiek van correc-

ties die kunnen plaatsvinden bij verstrekkingen aan het 

perso neel. Stap 7 en Stap 8 zetten de berekeningen in 

het stroomschema verder uiteen. In lijn met de syste-

matiek van het BUA wordt eerst vastgesteld of de be-

voordeling per werknemer in de kantineregeling meer 

dan € 227 bedraagt. Wij sluiten voor de berekeningen 

aan bij het voorbeeld in het stroomschema met 850 

werk nemers. Zie ook Stap 5 voor de theoretische  

achtergrond van deze berekening.

De inkoopkosten voor spijzen en dranken die worden  

genuttigd door niet-personeel vallen buiten de kantine-

regeling. In het stroomschema hanteren wij als voor-

beeld een percentage van 5%. In de praktijk kan  

dit meer of minder zijn. Dit hangt af van de exacte  

feiten en omstandigheden.

Een correctie van de in aftrek gebrachte btw vindt plaats 

indien de totale bevoordeling per werknemer meer dan 

€ 227 per jaar bedraagt. In het voorbeeld staat vast dat 

de bevoordeling van spijzen en dranken per werknemer 

al meer bedraagt dan € 227. De correctie bedraagt 9% 

van het verschil tussen de theoretische omzet en de 

werkelijke omzet: 9% × € 213.750 = € 19.238. Vervolgens 

moet in Stap 8 worden vastgesteld of een correctie 

plaatsvindt voor de overige bevoordelingen. 

Op basis van de bovenstaande berekeningsmethode 

is het ook mogelijk dat de bevoordeling van spijzen 

en dranken per werknemer minder dan € 227 per jaar 

 bedraagt. Het is dan echter alsnog mogelijk dat een  

correctie moet worden gemaakt voor het BUA. Indien  

de totale bevoordeling per werknemer (verstrekkingen 

van spijzen en dranken (Stap 5) + overige bevoordelin-

gen (Stap 6)) meer dan € 227 bedraagt, dan bedraagt  

de  correctie voor de kantineverstrekkingen 9% van  

het verschil tussen de theoretische omzet en de  

werkelijke omzet.

Wanneer de totale bevoordeling per werknemer  

(verstrekkingen van spijzen en dranken (Stap 5) +  

overige bevoordelingen (Stap 6)) minder dan € 227  

per jaar  bedraagt dan hoeft u niets te corrigeren.  

U hoeft dan ook niet verder naar Stap 8; u bent klaar  

met de BUA-berekening. 

Berekening of spijzen en dranken  
te voordelig worden verstrekt

1. Aanschaffingskosten 

(excl. btw) van spijzen en 

dranken resp. grondstof-

fen (exclusief de inkoop 

van tabaksartikelen)

2. Forfaitaire opslag van 25% 

3. Theoretische omzet

4. Werkelijke omzet 

5. Positief/negatief verschil

Berekening van de bevoordeling  
per werknemer

 € 213.750 
=  € 251

 

 850

€  171.000

€  42.750 + 

 

€ 213.750

€ 0 -/- 

 

€ 213.750
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STAP 8

Correctie overige bevoordelingen

Stap 8 stelt de totale overige bevoordelingen per werk-

nemer vast. Het berekenen van deze bevoordelingen kan 

op verschillende manieren. Wij sluiten voor de bereke-

ningen aan bij het voorbeeld in het stroomschema met 

850 werknemers. Zoals in het stroomschema is weerge-

geven bestaat de personeelsgroep uit drie categorieën. 

Er zijn immers verstrekkingen die niet door elke werk-

nemer worden ontvangen. Een personeelsgroep kan ook 

uit meer of minder categorieën bestaan. Daarnaast kan 

de aard van de categorie verschillen (bijvoorbeeld  

‘functie’ et cetera). 

De overige bevoordelingen in Stap 6 worden toege-

wezen aan de personeelscategorieën. In het voorbeeld 

ontvangen alle werknemers de volgende verstrekkingen: 

een kerstpakket, een personeelsfeest, geschenken/ 

kaarten/bloemen en teamuitjes. De kosten hiervan 

bedragen € 101.250. De bevoordeling per werknemer 

bedraagt hierdoor in beginsel € 119. 

Let op: deze verstrekkingen komen ook ten goede  

van de werknemers in personeelsgroep A en B.

Werknemers in Personeelsgroep A ‘Sporters’ maken 

daarnaast gebruik van een sportabonnement. De kosten 

hiervan bedragen € 417 per jaar. De totale bevoordeling 

van de werknemers in deze categorie bedraagt hierdoor 

€ 119 + € 417 = € 536.

Werknemers in Personeelsgroep B ‘Jubilarissen’ ontvan-

gen naast de verstrekkingen voor alle medewerkers een 

geschenk in het kader van een jubileum. De kosten hier-

van bedragen gemiddeld € 800 per jubilaris. De  totale 

bevoordeling van de werknemers in deze categorie 

 bedraagt hierdoor € 119 + € 800 = € 919.

Een correctie van de in aftrek gebrachte btw vindt 

plaats indien de bevoordeling per werknemer meer dan 

€ 227 bedraagt. In het voorbeeld is hiervan sprake voor 

personeelsgroep A en B. Werknemers zonder sport-

abonnement of jubileumgeschenk blijven onder  

de drempel van € 227. 

De correctie in dit voorbeeld is tweeledig:

1. De btw op de verstrekkingen voor alle medewerkers 

wordt gecorrigeerd voor zover deze op werknemers 

van personeelsgroep A en B ziet.  

De correctie bedraagt: 

 180 + 25 
×

 btw over de totale 

 850   verstrekkingen van € 101.250

2. De btw op de verstrekkingen aan personeelsgroep A 

en B wordt gecorrigeerd. De correctie bedraagt de  

btw over de totale verstrekkingen van € 75.000  

en € 20.000.

Deze berekening corrigeert de eerder in aftrek gebrachte 

btw voor zover deze verband houdt met verstrekkingen 

aan werknemers in personeelsgroep A en B. Indien de 

bevoordeling van de werknemers in personeelsgroep A 

lager is dan € 227, ziet de correctie er als volgt uit:

1. De btw op de verstrekkingen voor alle medewerkers 

wordt gecorrigeerd voor zover deze op werknemers 

van personeelsgroep B ziet.  

De correctie bedraagt: 

 25 
×

 btw over de totale 

 850   verstrekkingen van € 101.250

2. De btw op de verstrekkingen aan personeelsgroep 

B wordt gecorrigeerd. De correctie bedraagt de btw 

over de totale verstrekkingen van € 20.000.

Ter volledigheid: er vindt geen correctie plaats indien  

de bevoordeling voor alle werknemers onder de drempel 

van € 227 blijft.

Alle medewerkers (850) € 119

Sporters (180) € 536

Jubilarissen  (25) € 919




