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Betreft

Afkoopregeling leaseovereenkomst

Geachte heer Huisman,
In uw brief van 31 maart 2015 schrijft u dat de afkoopregeling leaseovereenkomsten niet meer aftrekbaar
is. Verder stelt u dat in het Handboek loonheffingen 2014 stond aangegeven dat een afkoopsom
aangemerkt kon worden als eigen bijdrage (voor privégebruik auto) en dat zo’n bedrag daardoor eveneens
in aftrek kon worden gebracht van de inkomstenbelasting. Het aanpassen van het Handboek loonheffingen
2015 zonder overgangsperiode en zonder kennisgeving ziet u als het tussentijds veranderen van de
spelregels.
Verder vraagt u om te bevestigen dat de regel dat een afkoopregeling kan worden aangemerkt als eigen
bijdrage voor privégebruik ten onrechte niet in het handboek loonheffingen 2015 is opgenomen.
Graag beantwoord ik uw brief, omdat mij dat de gelegenheid geeft een aantal (fiscale) zaken uit te leggen
en de door u gelegde verbanden tussen diverse onderdelen te ontleden.
Is de afkoopregeling van een leaseovereenkomst niet meer aftrekbaar in de loonheffing?
Eigen bijdrage
Als de werknemer en de werkgever zijn overeengekomen dat de afkoopsom van een leasecontract bij
beëindiging van het dienstverband voor rekening is van de werknemer en wordt aangemerkt als een eigen
bijdrage voor privégebruik auto, dan kan deze betaling als eigen bijdrage voor privégebruik in mindering
worden gebracht op de bijtelling privégebruik auto tot maximaal een fiscale bijtelling van nihil ontstaat. De
fiscale bijtelling kan in beginsel niet negatief worden, waarover meer onder het kopje “negatief loon”.
Aan deze regel is niets gewijzigd ten opzichte van het Handboek loonheffingen 2014. Bij de opsomming
van voorbeelden (van vormen van eigen bijdragen) is in het Handboek loonheffingen 2015 de afkoopsom
niet vermeld. De reeks van voorbeelden is echter ook niet limitatief. Van aanpassingen in wet-, en
regelgeving die een overgangsperiode rechtvaardigen dan wel het eenzijdig, tussentijds veranderen van de
spelregels, is dan ook geen sprake.
In aftrek bij de inkomstenbelasting?
Een eigen bijdrage voor privégebruik behoort in de loonheffingen te worden verwerkt. Zowel in het
Handboek loonheffingen 2014 als in het Handboek loonheffingen 2015 staat uitdrukkelijk vermeld dat het
niet de bedoeling is dat de werknemer de eigen bijdrage voor het privégebruik auto aftrekt van de
inkomstenbelasting. Daarom is uw stelling dat het bedrag eveneens in aft rek kon worden gebracht van de
inkomstenbelasting en nu plotseling niet meer, niet direct in te zien.
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Negatief loon
Voor zover in de loonheffingen geen rekening is gehouden met de eigen bijdrage voor privégebruik bij de
bijteling privégebruik auto, kan tot dat bedrag van de bijtelling rekening worden gehouden in de
inkomstenbelasting. Momenteel vindt intern een standpuntbepaling plaats over de duiding als negatief loon
binnen de inkomstenbelasting in relatie tot afkoopsommen van leasecontracten , zowel tijdens het
dienstverband als bij beëindiging van het dienstverband. Zodra hierover een standpunt is ingenomen zal ik
u daarvan op de hoogte stellen.
Ik hoop met bovenstaande toelichting de zorgen van de zakelijke rij ders op het punt van de eigen bijdrage
te hebben weggenomen.
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