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Rondvraag
• Wat voor wagen heeft u?
• A: GEEN
• B: DIESEL
• C: BENZINE
• D: LPG
• E: CNG
• F: Hybride (batterij + diesel/benzine)
• G: Volledig elektrisch
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Aankoop
• Aankoop
- Auto op balans als actief
- Jaarlijkse afschrijving (meestal 5 jaar fiscaal aanvaard)
- Bijkomende kosten over P&L (brandstof, onderhoud, verzekering, …)
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Aankoop
• 24 Meubilair en rollend materieel
• #6302x Afschrijvingen
• Financiering?
• #17 Schulden op meer dan 1 jaar
- #173 Kredietinstellingen
- #174 Overige leningen

• #42 Schulden op meer dan 1jaar die binnen het jaar vervallen
• #650 Kosten van schulden
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Pro rata!
• alle investeringen vanaf 1 januari 2020 : eerste afschrijvingsannuïteit
beperken in functie van bezitsduur
- zowel voor kleine als voor grote vennootschappen
- pro rata op dagbasis vanaf de investeringsdatum tot het einde van het boekjaar
Bedrag eerste jaarafschrijving =

aantal dagen bezitsduur van het bestanddeel
totaal aantal dagen van het boekjaar
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pro rata afschrijving: voorbeeld
- Aankoop 2020 nieuwe personenwagen; BTW 50% (BJ 31/12/2020)
- Aankoopprijs = 48.400 EUR (inclusief BTW)
- #24 Meubilair en rollend materieel
#411 Terug te vorderen BTW

44.200
4.200

@ 440x Leveranciers

48.400

- Evt. Leveranciers @ Lening te boeken
- Einde boekjaar: #63xx afschrijving @ #24xx9 Afschrijvingen wagen

- Aankoop op 31 januari 2020:
eerste afschrijving = (44.200 EUR / 5) x 336/366 = 8.115,41 EUR
- Aankoop op 14 december 2020:
eerste afschrijving = (44.200 EUR / 5) x 18/366 = 434,75 EUR
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Kort / lang boekjaar
• pro rata op maandbasis in functie van de duur van het boekjaar
én pro rata op dagbasis in functie van de bezitsduur
Bedrag jaarafschrijving =

aantal maanden van het boekjaar
aantal dagen i.f.v. bezitsduur
x
12 maanden
aantal dagen van het boekjaar

• Voorbeeld
- Een kleine vennootschap, opgericht op 4 oktober 2019
- Afsluitdatum voor het eerste boekjaar per 31 december 2020
- 14 februari 2020: aankoop nieuwe personenwagen (BTW 50%)
- Aankoopprijs = 60.500 EUR (inclusief BTW)
- 10.500 BTW 50% aftrekbaar dus investering = 55.250
- Afschrijving in het eerste boekjaar = (55.250 EUR / 5) x 15/12 x 322/455 = 9.775,00
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Leasing vs renting
• Operationele leasing
- “huur”
- Vaak incl. onderhoud, administratie, verzekering, …
- Geen economische eigendom, louter gebruiksrecht
- Geen investering
- Aankoopoptie “mogelijk”
- Huur = kost over P&L
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Operationele lease
• Operationele lease
-

#24 Meubilair en rollend materieel
#6302x Afschrijvingen
#17 Schulden op meer dan 1 jaar
#42 Schulden op meer dan 1jaar die binnen het jaar vervallen

-

#61xx Huur wagen
#61xx Onderhoud wagen
#650xx Interest wagen
#411 terug te vorderen BTW
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Leasing vs renting
• Financiële leasing
- Financieringshuur
- Doel = financiering (aankoopoptie van max. 15%)
- Auto = investering
- Juridische eigendom = leasinggever
- Economische eigendom = leasingnemer
- Verwerking over balans
- afboeking schuld en afschrijvingen rollend materieel
- normale afschrijvingstermijn, onafhankelijk van duur contract
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Financiële lease
- #24 Meubilair en rollend materieel
- #25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
- #6302x Afschrijvingen
- #17 Schulden op meer dan 1 jaar
- #173 Kredietinstellingen
- #174 Overige leningen
- #172 Leasingschulden

- #42 Schulden op meer dan 1jaar die binnen het jaar vervallen
- #650 Kosten van schulden
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Leasing vs. renting
• Renting
- Tussen huur en financieringshuur (aankoopoptie > 15%)
- Doel = huur, in principe zonder bijkomende diensten
- Dus operationele lease zonder onderhoud, verzekering, …
- “Hoge” restwaarde mogelijk: auto is geen “investering”
- “Hoge” eerste factuur mogelijk (“verhoogde eerste huur”) → duurzame waardevermindering?
- “off balance leasing”: huur verwerkt over P&L
- Geen rekening houden met ‘normale afschrijvingstermijn’
- Hogere solvabiliteitsratio

• Zelfde boekingswijze als “operationele lease”
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Voorbeeld renting / op. lease
• Kapitaalaflossing” & “interest”
• Impact BTW!
• i.c. 50% aftrek → 69,08/2 = 34,54
- #61xx Huur wagen
341,74
#650x Interest wagen
21,73
#411 Terug te vorderen BTW 34,54
@ 44x Leverancier 398,01
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Voorbeeld fin. lease
• “Kapitaalaflossing” & “interest”
• Impact BTW!
• i.c. 50% aftrek → 120,21/2 = 60,11
- #61xx Huur wagen
#42xx Leasing wagen 536,36
#650x Interest wagen
36,07
#64xx Niet-aftrekbare btw 60,11
#411 Terug te vorderen BTW 60,11
@ 44x Leverancier 692,64
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BTW autokosten (personenwagen)
• Beperking recht op aftrek ‘gemengd gebruik’
- Circulaire 23/11/2015
- Art. 45 WBTW
- % beroepsmatig gebruik
- Raming mogelijk / eventuele herziening (uiterlijk aangifte 20/04 jaar +1)
- Vb. 75% gsm, laptop …

• Specifieke regels voor ‘bedrijfsvoertuigen’
- Personenwagen of motorfiets
- 3 Methoden

- Lichte vracht
- 2 Methoden

- PM: personenwagen altijd max. 50%
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BTW circulaire 23/11/2015 – Schematisch overzicht

Pacioli Nr. 420 BIBF-IPCF / 29 februari – 13 maart 2016

Type here the title of the presentation
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BTW – Methode 1
- Max. 50% voor ‘personenwagens’

• Methode 1 = Werkelijk professioneel gebruik
- (Totaal km – privé km) / totaal km
- Rittenadminstratie!
- Keuze Methode 1 of 2, per kalenderjaar en per wagen
- Raming mogelijk – herziening voor aangifte 20/04 jaar+1
- Max. 50% - ook al is er 90% beroepsgebruik
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BTW – Methode 2
- Max. 50%

• Methode 2 = Semi-forfaitaire methode
- Forfait om privé km te berekenen:
1 – [(200 dagen x woon-werk x 2) + forfait van 6.000 overige privé-km's]
Totaal aantal km's op jaarbasis
- Methode 1 of 2, per kalenderjaar en per wagen
- Wagen met vaste gebruiker (niet voor poolwagens)
- 1 wagen per gebruiker (slechts 1 methode 2 per gebruiker)
- “Minstens 10% beroepsmatig”
- Werk = zetel van exploitatie van de btw-plichtige
- Raming mogelijk – herziening in aangifte 20/04 jaar+1
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BTW Methode 2: voorbeelden
• Voorbeeld methode 2
- Vanaf 1 maart 2021 wagen ter beschikking van personeelslid
- Woon-werk = 23km / Totale afstand per 31 december = 21.150 km (306dagen)
(23 x 2 x 200 + 6000) x 306/365
= 60,25%
21.150
Beroepsgebruik = 39,75% → afgerond 40%

- Op 1 maart 2021 wagen aangekocht door ManCo ter beschikking van bestuurder
- Woon-werk = 0 / totale afstand per 31 december = 11.000 km
(0+6000) x 306/365
= 45,73%
11.000
Beroepsgebruik = 54,27% ➔ MAX 50%

- Op 1 januari 2021 wagen aangekocht door ManCo ter beschikking van bestuurder
- Woon-werk = 0 / totale afstand per 31 december = 11.000 km
(0+6000)
= 54,55%
11.000
Beroepsgebruik = 45,45% ➔ Minstens 12.000 km om 50% aftrek te verzekeren!
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BTW – Methode 3
• Methode 3 = Forfaitaire methode
- 35% aftrek
- Eens gekozen voor methode 3, “walk & don’t look back”
4 kalenderjaren toepassen
Gekozen? Dan ineens voor alle wagens
Slechts mogelijk indien 1 wagen per gebruiker!
Minstens 10% beroepsmatig

PM= Lichte vracht → “Methode 4” = 85%
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BTW Methoden combineren
• Mogelijkheid om methode 1 en 2 te combineren.
• Methode 3 kan men niet combineren met een andere methode.
• Indien methode 1 en/of 2: Jaarlijkse herziening aftrek% !!
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Globaal gemiddelde
• Globaal gemiddeld aftrekpercentage
- Vaststelling methode 1 & 2 per wagen
- Optelsom percentages / totaal aantal wagens
Wagen

Methode

%beroep

%aftrek

Personenwagen 1

1

38,70%

38,70%

Personenwagen 2

1

69,72%

50%

Personenwagen 3

2

55,24%

50%

GLOBAAL GEMIDDELD AFTREKPERCENTAGE

46,23% → 47%

“De administratie aanvaardt dat de belastingplichtige ten aanzien van de voertuigen onderworpen aan methode 1 en/of
methode 2 een globaal gemiddeld aftrekpercentage vaststelt voor de personenwagens en/of een globaal gemiddeld
aftrekpercentage vaststelt voor de motorfietsen en/of een globaal gemiddeld aftrekpercentage vaststelt voor de fiscale lichte
vrachtwagens. Elk globaal gemiddeld aftrekpercentage mag afgerond worden naar de hogere eenheid.”
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BTW verkoop: margeregeling
• Verkoop ‘salariswagen’
- Optie om slechts btw over 50% van de verkoopprijs te heffen (+/- margeregeling)
- Maatstaf van heffing excl. btw: rooster 03
- BTW: rooster 54
- Saldo: rooster 00

- Onder (echte) margeregeling of bij particulier aangekocht?
- Btw was niet aftrekbaar (echte marge)
- Geen btw betaald (particulier)
- !! btw bij verkoop over 100% verkoopprijs!!
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Bijzaak volgt hoofdzaak
• Overige “autokosten”: ook BTW-aftrek beperkt cf. %wagen
• FACTUUR! Bv. tankkaart vs. tankbonnetje
-

Brandstof
Onderhoud & herstelling (ook carwash)
Banden
Toebehoren (dakkoffer, trekhaak…)
Parking / garage

• Garage voor werknemers / cliënteel
- BTW wel aftrekbaar (beroepsmatig!)
- Ook voor laadpalen
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Doorrekening
• het kader van een hoofdprestatie
- Bv. Factuur consultant incl. “kilomtervergoeding”
- Bijzaak volgt hoofdzaak → geconsulteerde hoeft factuur niet te beschouwen als autokost

• Los van enige hoofdprestatie
- In principe “50%” beperking zowel bij wie doorrekent als aan wie wordt doorgerekend
- Echter!! Beslissing E.T.113.611 dd 07/11/2007
- Doorrekening aan verbonden onderneming → enkel ‘gebruiker’ beperkte aftrek
- bv. “Fleetvennootschap” binnen de groep van vennootschappen
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POLL
• Welke Methode hanteert u (voornamelijk)?
• Rittenadministratie
• Semi-forfait
• 35%
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Voordeel van alle aard
• Berekening van het voordeel van alle aard
6
Cataloguswaarde x CO2-percentage x 7 x ouderdomspercentage x gebruiksduur

• CO2-percentage vaststellen via CO2-referentieuitstoot
- Voor inkomstenjaar 2021 is de referentie CO2-uitstoot:
Voertuigen met benzine, LPG of aardgas
Voertuigen met dieselmotor

102g/km
84g/km

- Coëfficiënt van 5,5% te vermeerderen of te verminderen met 0,1% per gram CO2
Minimum 4% en maximum 18%

• Minimum voordeel van alle aard
- Voor inkomstenjaar 2021 – aanslagjaar 2022

1.370 EUR

30
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VAA
• PB: gedeelte bezoldiging = VAA
• VennB:
- Gedeelte VAA = minimale belastbare grondslag
- Indien brandstofkosten vergoed: 40% VAA = extra VU
- Geen brandstofkosten: 17%
- VAA (min eigen bijdrage) in aftrek van te verwerpen autokosten
- 30/70 brandstof/andere → irrelevant (zie verder cf. nieuwe formule)
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VAA Voorbeeld
• Dieselwagen – Catalogusprijs 30.000 EUR, jan 2020, CO2 99g
- Leeftijdscoëfficiënt 2020 = 100%
- Leeftijdscoëfficiënt 2021 = 94%

- VAA 2020
- 30.000 x [5,5 + ((99 – 91) x 0,1)] x 6/7 x 100% = 1.620,00 EUR/jaar

- VAA 2021
- 30.000 x [5,5 + ((99 – 84) x 0,1)] x 6/7 x 94% = 1.692,00 EUR/jaar

- Leeftijdscoëfficiënt minus 6% maar totale verhoging 4,4%!!!

• Stel zelfde wagen nieuw aangekocht in 2021
- 30.000 x [5,5 + ((99 – 84) x 0,1)] x 6/7 x 100% = 1.800,00 EUR/jaar ➔ +10% !!
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VAA Voorbeeld
• Benzinewagen – Catalogusprijs 30.000 EUR, jan 2020, CO2 120g
- Leeftijdscoëfficiënt 2020 = 100%
- Leeftijdscoëfficiënt 2021 = 94%

- VAA 2020
- 30.000 x [5,5 + ((120 - 111) x 0,1)] x 6/7 x 100% = 1.645,71 EUR/jaar

- VAA 2021
- 30.000 x [5,5 + ((120 – 102) x 0,1)] x 6/7 x 94% = 1.795,51 EUR/jaar

- Leeftijdscoëfficiënt minus 6% maar totale verhoging 7,2%!!!

• Stel zelfde wagen nieuw aangekocht in 2021
- 30.000 x [5,5 + ((120 – 102) x 0,1)] x 6/7 x 100% = 1.877,14 EUR/jaar ➔ +14% !!
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VAA Voorbeeld
• Plug in & Benzinewagen – Catalogusprijs 50.000 EUR, jan 2020, CO2 49g
- Leeftijdscoëfficiënt 2020 = 100%
- Leeftijdscoëfficiënt 2021 = 94%

- VAA 2020 → (49 – 111) = -62 ➔ Msts. 4%
- 50.000 x [4%] x 6/7 x 100% = 1.714,29 EUR/jaar

[4% meer dan benzine!]

- VAA 2021 → (49 – 102) = -53 ➔ Msts. 4%
- 50.000 x [4%] x 6/7 x 94% = 1.611,43 EUR/jaar

[10% minder dan benzine!]

• Stel zelfde wagen nieuw aangekocht in 2021
- 50.000 x [4%] x 6/7 x 100% = geen verschil met 2020
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VAA Voorbeeld
• Elektrische wagen – Catalogusprijs 60.000 EUR, jan 2020, CO2 0g
- Leeftijdscoëfficiënt 2020 = 100%
- Leeftijdscoëfficiënt 2021 = 94%

- VAA 2020
- 60.000 x [4%] x 6/7 x 100% = 2.057,14 EUR/jaar

- VAA 2021
- 60.000 x [4%] x 6/7 x 94% = 1.933,71 EUR/jaar

- Leeftijdscoëfficiënt minus 6%

• Stel zelfde wagen nieuw aangekocht in 2021
- 60.000 x [4%] x 6/7 x 100% = geen verschil met 2020
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CO2-bijdrage (RSZ)
• Enkel voor werkgever-werknemer
• Niet: eenmanszaken; bedrijfsleiders
• Geen RSZ op “VAA” → daarom maandelijkse “solidariteitsbijdrage”
• Volledig aftrekbaar voor werkgever
• Formules CO2-bijdrage bedrijfswagen
- Basisbedrag
- Index 2021
-

Benzine
Diesel
LPG/CNG
Elektrisch

20,83 EUR
1,3222
((CO2-emissie x 9 EUR)-768)/12 x 1,3222
((CO2-emissie x 9 EUR)-600)/12 x 1,3222
((CO2-emissie x 9 EUR)-990)/12 x 1,3222
20,83 x 1,3222 = 27,54

• Opmerking: minimumbijdrage 2021 is € 27,54

Type here the title of the presentation
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CO2-bijdrage (RSZ)
• Elektrische wagen → steeds minimum (27,54 EUR)
• Benzine 120g CO2 → 34,38 EUR
• Diesel 99g CO2 → 32,06 EUR
• Plug-in benzine 49g CO2 → 27,54 EUR

Type here the title of the presentation
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VennB – tem AJ 2020
- Aftrekbaarheid cf. CO2 uitstoot – tabel VennB art. 198bis WIB
- Brandstof 75%
- Interestkost 100%
- Taxi: algemene regel maar tolerantie 75%
Aftrek%

Diesel CO2 gram

Benzine CO2 gram

120%

0

0

100%

1 tem 60

1 tem 60

90%

61 tem 105 gr

61 tem 105 gr

80%

106 tem 115 gr

106 tem 125 gr

75%

116 tem 145 gr

126 tem 155 gr

70%

146 tem 170 gr

156 tem 180 gr

60%

171 tem 195 gr

181 tem 205 gr

50%

> 195 gr

> 205 gr
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Nieuwe formule vanaf AJ 2021
• Vanaf AJ 2021 - BJ dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020
- Indien CO2-uitstoot < 200 gr/km
Aftrekpercentage = 120 – (0,5 x aantal gram CO2 per km x coëfficiënt brandstoftype)

Maximum = 100%
Minimum = 50%

- Indien CO2-uitstoot > 200 gr/km
Aftrekpercentage = 40%

Coëfficiënt
1

- Vanaf wanneer 50%

Type brandstof
Dieselmotor

0,95

Andere motoren (benzine, LPG, etc.)

0,90

Aardgasmotor (met fiscale PK < 12)

Diesel: 140g of meer
Benzine: 147g of meer
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Bijzaak volgt hoofdzaak
• Van toepassing op alle autokosten, behalve
- Financieringskosten (100%)
- Taxikosten (tolerantie 75% of pro rata over deel wagenpark)
- Ook brandstof!

• Kilometervergoeding personeel met eigen wagen
- Te verwerpen o.b.v. CO2 uitstoot wagen personeelslid
- Woon-werkvergoeding wel 100% aftrekbaar (op fiche! Zie ook verder)

• Garage / Parking
- Indien voor cliënteel → Aftrekbaar 100%
- Indien voor eigen personeel → Aftrekbaar 100% tenzij ‘salariswagens’, dan CO2%

• Overige kosten toch 100% aftrekbaar?
- Reclame aanbrengen
- Handsfreekits & installatie
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CO2-uitstoor: NEDC of WLTP?
• Voor alle personenwagens nieuw geproduceerd na 1 september 2018 wordt
het officiële CO2-uitstootgehalte vastgelegd volgens de nieuwe WLTP-norm
- Overgangsperiode tot en met 31 december 2020
- Autoconstructeurs met “WLTP-wagens” berekenen theoretische NEDC-waarde “NEDC 2.0”
- Bepaalde wagens beschikken dus over twee CO2-uitstootgehalten
- Andere wagens hebben er maar 1 (“oude”: NEDC of “nieuwe”: WLTP)
Waarom belangrijk?
Federale autofiscaliteit

Fiscale aftrekbaarheid autokosten
Belastbaar VAA personenwagen

Vlabel

Verkeersbelasting
BIV

RSZ

Solidariteitsbijdrage
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Waar vind ik CO2 uitstoot terug?
• Gelijkvormigheidsattest
• Vb Mercedes GLC 220 D Coupé 4-matic

43

43

Waar vind ik CO2 uitstoot terug?
• Mijn voertuig – Mijn Plaat (FOD Mobiliteit)
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Waar vind ik CO2 uitstoot terug?
• Mijn voertuig – Mijn Plaat (FOD Mobiliteit)
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Waar vind ik CO2 uitstoot terug?
• Mijn voertuig – Mijn Plaat (FOD Mobiliteit)
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Fake Hybrids
• Welke wagens?
- Plug-in hybrides (oplaadbare batterij + benzine/diesel)
- =/= full hybride (zonder stekker)
- Aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018
- “Fake” want
energiecapaciteit batterij < 0,5 kWh per 100 kg wagen
CO2-uitstoot > 50 g/km
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Fake Hybrids
• Fiscale gevolgen?
- Aftrek% a.d.h.v. CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig
- met enkel een benzine- of dieselmotor
- Indien geen overeenstemmend voertuig beschikbaar
Aftrekpercentageformule x 2,5

• Lijst met ‘fake hybrids’
- https://financien.belgium.be/nl/faq/valse-hybrides#q1
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Overzicht fake hybrids (lijst overheid)
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Verkoop van personenwagens
• Hoe worden meerwaarden en minderwaarden belast?
- Meerwaarden belastbaar in verhouding met fiscale afschrijvingen
- (art. 185ter WIB92)
- Belastbaar percentage van de meerwaarde =

fiscaal aanvaarde afschrijvingen
totaal geboekte afschrijvingen

- Minderwaarden zijn aftrekbaar in verhouding met fiscale afschrijvingen
- (art. 198bis, 2° lid WIB92)
- Aftrekbaar percentage van de minderwaarde =

fiscaal aanvaarde afschrijvingen
totaal geboekte afschrijvingen
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Verkoop van personenwagens
• Praktisch voorbeeld
- 2016, aankoop diesel 102g/km CO2 , boekjaar per kalenderjaar, KMO
- Aankoopprijs inclusief niet-aftrekbare BTW = 50.000 EUR.
- 2021 (boekwaarde nihil) verkoop 16.000 EUR excl. BTW
Jaar

Boekhoudkundige afschrijving

2016

10.000 EUR

90%

Fiscaal aanvaarde afschrijving
9.000 EUR

2017

10.000 EUR

90%

9.000 EUR

2018

10.000 EUR

90%

9.000 EUR

2019

10.000 EUR

90%

9.000 EUR

2020

10.000 EUR

69%

TOTAAL

50.000 EUR

6.900 EUR
42.900 EUR

42.900
x 100 = 85,80%
50.000
- Belastbaar bedrag meerwaarde = 16.000 EUR x 85,80% = 13.728 EUR
- Belastbaar percentage meerwaarde =
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Verhuur / doorrekening
• Art. 66 §2 WIB92 (“nieuw” 4°)
- De fiscale aftrekbeperking inzake autokosten (§1) is niet van toepassing:
- Op voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor taxidiensten of voor verhuring
met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op autovoertuigen
vrijgesteld zijn
- Op voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor
praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust
- Op voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd
- Voor de kosten die aan derden worden doorgerekend, mits deze kosten uitdrukkelijk
en afzonderlijk op factuur zijn vermeld
vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste start op 01/01/2018
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Autofiscaliteit
1. Aankoop vs Leasing
2. BTW
3. PB / VAA
4. VennB - Huidige regels
5. Nieuwe regels De Croo I
6. Alternatieven
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De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit

• Tijdslijn:
18/05/2021: voorontwerp ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’
Juli 2021: beperkte opmerkingen Raad van State
14/09/2021: Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de
mobiliteit
10/11/2021: goedgekeurd door Plenaire vergadering
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De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit
• Stimulans van ‘koolstofemissievrije’ wagens
- elektrisch, maar bijvoorbeeld ook waterstof

• en bijhorende laadstations
• Nog geen impact op VAA (“moet deel zijn van de bredere fiscale hervorming”)
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De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit
• Waar wordt niet aan gesleuteld
-

Forfaitair VAA blijft
NEDC CO2 is nog steeds ok
Enkel wijziging voor personenwagens; niet voor moto of (lichte) vracht
Geen wijziging voor BTW
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Achtergrond
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De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit
• Wat met “uitstotende” wagens
• Datum van bestelling / aanschaf is cruciaal
-

Voor 01/07/2023 “Grandfathering”
01/07/2023 – 31/12/2015 “Uitdoofregeling”
Vanaf 01/01/2016 nieuwe regeling → niet aftrekbaar
“Niet-emissievrij” Dus ook Plug-in-Hybrides
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“Fossiele” wagens: Grandfathering
Aanschaf

Aftrekbaarheid

Voor 1 juli 2023

Geen impact: huidige regeling behouden

Aanschaf

CO2-bijdrage

Voor 1 juli 2023

Huidige formules blijven behouden
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“Fossiele” wagens: Uitdoofregeling aftrekbaarheid
Aanschaf 1 juli 2023 – 31 december 2025: Uitdoofregeling
Tot AJ2025

AJ2026

AJ2027

AJ2028

AJ2029-…

Max

100%

75%

50%

25%

0%

Min

50% (*)

0%

0%

0%

0%

(*) 40% indien > 200g
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“Fossiele” wagens: Uitdoofregeling CO2bijdrage
Aanschaf 1 juli 2023 – 31 december 2025: Uitdoofregeling
CO2-bijdrage

Tot 01/07/ 2023

2024

2025

2026

2027

2028 -…

Min. basisbijdrage (*)

20,83

20,83

23,41

25,99

28,57

31,15

X factor

X 2,25

X 2,25

X 2,75

X 4,00

X 5,5

X 5,5

(*) Maandelijkse niet-geïndexeerde bedragen in EUR
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“Fossiele” wagens: vanaf 01/01/2026 - CO2-bijdrage

Aanschaf

Aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2026

Geen aftrekbaarheid! 100% verworpen – 0% aftrek
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“Fossiele” wagens: vanaf 01/01/2026 - CO2-bijdrage
Besteld vanaf 01/01/2026
CO2-bijdrage

2026

2027

2028 -…

Min. basisbijdrage (*)

25,99

28,57

31,15

X factor

X 4,00

X 5,5

X 5,5

(*) Maandelijkse niet-geïndexeerde bedragen in EUR

| 63

63

Koolstofemissievrije wagens: aftrekbaarheid
Aanschaf

Aftrekbaarheid
(gedurende hele looptijd)

Tot 31/12/2026

100%

2027

95%

2028

90%

2029

82,5%

2030

75%

2031

67,5%
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Koolstofemissievrije wagens: CO2-bijdrage
Koolstofemissievrije wagens
CO2-bijdrage

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-…

Besteld voor
01/07/2023

20,83

20,83

20,83

20,83

20,83

20,83

20,83

20,83

20,83

20,83

23,41

25,99

28,57

31,15

Besteld vanaf
01/07/2023

(*) Maandelijkse niet-geïndexeerde bedragen in EUR
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Varia
• PHEV besteld vanaf 01/01/2023:
-

diesel, benzine: 50% aftrekbaar
elektriciteit: voorgaande (meer gunstige?) regels
→ stimulans om elektrische motor ten volle te benutten
Geldt voor het overige als een “fossiele” wagen

• Regeling wordt doorgetrokken naar rechtspersonenbelasting
- 25% Belasting op niet-aftrekbaar gedeelte

• Woon-werkverkeer 0,15 EUR/km (zie ook verder)
- Aftrekbaar vs. niet-belastbaar
- geldt enkel voor emissievrije voertuigen vanaf 2026 (en grandfathering/uitdoofregeling)
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Laadpalen: ondernemingen
• Verhoogde kostenaftrek voor nieuwe laadstations
(zelfstandigen en vennootschappen)
• In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht (msts 5j afschrijven)
• Publiek toegankelijk (www.eafo.eu)
- Ten minste gedurende gangbare openingstijden dan wel sluitingstijden (of/of)

• “Intelligent” systeem (voorwaarde vanaf 2023)
- Laadtijd en laadvermogen ‘gestuurd’ door ‘energiebeheersysteem’
Investering

Kostenaftrek

01/09/2021 – 31/12/2022

200%

01/01/2023 – 31/08/2024

150%

Kostenaftrek in BT wanneer publiek toegankelijk – voorheen reeds afschrijven mogelijk
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Laadpalen: particulieren
• Belastingvermindering voor nieuwe laadstations (particulieren)
• Aankoop, installatie en keuring van laadpaal “in nieuwe staat”
- Levering met plaatsing, Erkende keurder, Groene stroom, Intelligent systeem
- Ook mbt kosten ‘verzwaring’ elektriciteit

• In de woning van de belastingplichtige
- Huurwoning mag ook – eigenaar hoeft niet // domicilie of directe nabijheid
Uitgave betaald

Belastingvermindering (*)

2021-2022

45%

2023

30%

2024

15%
Facturen & bewijs betaling noodzakelijk

- (*) Max. 1.500 EUR per laadstation – slechts in 1 belastbaar tijdperk vermindering mogelijk
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Ter info – “verzwaring”?

Type here the title of the presentation
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IA koolstofemissievrije vrachtwagens
• Investeringsaftrek
- Koolstofemissievrije vrachtwagens
- Laad-/Tankinfrastructuur elektriciteit & waterstof
Jaar investering

Tarief IA

2023

35%

2024

29,5%

2025

24%

2026

18,5%

2027-…

13,5%

• Compenserende maatregelen?
- Afschaffing vrijstelling bijzondere accijns professionele diesel
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Enkele bedenkingen (+)
• Gefaseerde stimulans richting emissievrije wagens sluit aan bij reeds
waarneembare trend binnen de bedrijfswagens:

• Geen afstraffing van bestaand wagenpark ?
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Enkele bedenkingen (-)
• Maar: te sterke/snelle focus op 100% elektrische wagens? Waarom geen
overgangsregeling die plug-in hybrides en andere schone technologieën op
positieve manier onderscheidt van louter fossiele wagens?
• Wat met de openbare laadstructuur?

• Quid stimulans privéaankoop van elektrische wagens?
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Autofiscaliteit
1. Aankoop vs Leasing
2. BTW
3. PB / VAA
4. VennB - Huidige regels
5. Nieuwe regels De Croo I
6. Alternatieven
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Lichte vracht?
• Fiscale definitie
-

Bestemd voor vervoer van goederen
MTM niet meer dan 3500 kg
Verhouding lengte laadruimte tov wielbasis bedraagt msts 50%
Laadoppervlakte bestaat uit een vaste horizontale laadvloer voor de gehele oppervlakte,
zonder verankeringpunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels; als het
een bestelwagen betreft, gelden er bijkomende voorwaarden m.b.t. de cabine en het
tussenschot.

• 4 categorieën van auto’s
- Pick-up met enkele/dubbele cabine
- Bestelwagen met enkele/dubbele cabine

• Niet: monovolume, 4x4
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Lichte vracht
• 100% aftrekbaar
• Geen privé = Geen VAA
• Wel privé = wel VAA, maar “werkelijke waarde”
• Investeringsaftrek mogelijk
• BTW geen beperking tot 50% … maar aftrek% beroepsmatig
- Vierde methode mogelijk
- indien “overwegend” beroepsmatig ➔ 85% aftrek
- Indien niet “overwegend” beroepsmatig ➔ 35%
- Overwegend?
- Feitenkwestie!!
- Loodgieter eenmanszaak vs. Loodgieter zaakvoerder die zelf geen sanitair meer installeert

| 75

75

Mobiliteitsvergoedingen
• Terugbetaling woon-werkverkeer
- Cash vergoeding, vergoeding voor het vervoer naar het werk
- Sociaal Voordeel
- Aftrekbaar bij WG
- Vrijgesteld bij WN (indien beroepskosten niet bewezen)
- Maximumbedragen
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Terugbetaling woon-werk verkeer
• Cash vergoeding, vergoeding voor het vervoer naar het werk
- Maximumbedragen?

-

Volledig bedrag

-

cf. 1e klasse treinabonnement voor zelfde afstand
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Terugbetaling woon-werk verkeer
• Cash vergoeding, vergoeding voor het vervoer naar het werk
- Maximumbedragen?

-

-

0,24 EUR/km

0,15 EUR/km
420 EUR/j [inkomsten 2021]
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Mobiliteitsvergoedingen: kilometervergoeding
• Kosten eigen aan de werkgever
- Autokosten voor dienstverplaatsingen
- Eigen wagen, motor of bromfiets van WN

• Niet belastbaar WN
• Fiscaal aftrekbaar WG (VU!)
• Werkelijke kosten vs. forfait
- Jaarlijkse aanpassing forfait – max. 24.000 km (>< rechtspraak)
- 01.07.2021 tot 30.06.2022 → 0,3707 euro
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Bedrijfsmoto ipv Bedrijfsauto?
• Woon-werkverkeer: zie eerder
• Dienstverplaatsingen: zie eerder

• Geen specifieke regels VAA!
- art.36 WIB92
- anders dan in geld verkregen VAA gelden voor de werkelijke waarde bij de verkrijger.

• BTW: drie methodes
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Bedrijfsfiets i.p.v. Bedrijfswagen?
• Woon-werkverkeer: zie eerder
• GEEN VAA & 100% aftrekbaar
- Indien ‘regelmatig’ woon-werkverkeer

• Fiets & toebehoren
- Stalling, verzekering, onderhoud, omkleedruimte…

• Aftrekbaar bij WG
• Niet belastbaar bij WN
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Meer vragen?
Alexander Verleysen
LinkedIn dnf
LinkedIn Alexander

0477/999.101

alexander@dnfbelgium.be

www.dnf.be
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