
1 

 

23 november 2021

Jef Wellens

DAG VAN DE FISCALITEIT
vergroening mobiliteit (deel 2)

 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

INHOUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet fiscale en sociale vergroening mobiliteit  

+ topics autofiscaliteit        005 

- wet: stand van zaken         005 

- aftrekbeperking autokosten vandaag: aj. 2021    006 

- aftrekbeperking autokosten morgen: aj. 2022 - 2031   007 

- SCHEMA aftrekbeperking autokosten      008 

- begeleidende maatregelen:        013 

   - belastingvermindering laadstation      013 

   - verhoogde aftrek laadstation (addendum)     017 

   - verhoging solidariteitsbijdrage       019 

   - versoepeling mobiliteitsbudget       021 

- bedrijfswagen: voordeel alle aard       027 

 

 

KI voor buitenlands vastgoed - aangiftedeadline   029 

 

 

  



4 

 

 

 

 

 

 

Redactie 15 november 2021 

  



5 

 

Wet fiscale en sociale 
vergroening mobiliteit

+ topics autofiscaliteit

 
 

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

• Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

DOC 55 2170/001 (wetsontwerp) https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170001.pdf

ingediend in Kamer op 14 september 2021

• amendement DOC 55 2170/002 
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170002.pdf

• amendement DOC 55 2170/006: wijziging mobiliteitsbudget
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170006.pdf

• goedgekeurd in:

- Kamercommissie Financiën: 6 oktober 2021 (1° lezing) & 21 oktober 2021 (2° lezing)

- in plenaire zitting Kamer:     10 november 2021 – BS?

aangenomen tekst: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170008.pdf

• PB en BNI / VB en RPB – inwerkingtreding (sommige bepalingen) 1 september 2021

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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• AJ 2021

• FORMULE AUTOKOSTEN:
120% - [0,5% x 1 (enkel dieselmotor) of 0,9 (aardgas tot 12PK) of 0,95 (ander) 
x CO2-uitstoot in g/km] met minimum 50% en maximum 100%

• personenbelasting: wagen aangeschaft door BP vóór 2018 blijft minimum 75%

• CO2-uitstoot >= 200 g/km of geen CO2-uitstootgegevens beschikbaar bij DIV
 40% (ook voor wagen aangeschaft vóór 2018!)

• aftrekpercentage autokosten afgerond tot hogere/lagere tiende 
(wet van 27 juni 2021)

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

• AJ 2021

• financieringskosten & kosten carkit met smartphone = 100%

• mobiliteitsvergoeding bouwsector (= terugbetaling EKW @ WN) = formule
(PV 530 van 6 juli 2021)

• kosten laadstations = formule (opsplitsing: elektrisch/hybride/klanten)
(PV 517 van 30 juni 2021)

• gebruik taxi (personenwagen) voor beroepsverplaatsing (andere dan WWverkeer): 
pragmatische regeling waarbij beroepsmatige taxikosten worden onderworpen aan 
aftrekbeperking van 75% - zie PV 6101 dd. 17.06.2008 – blijft behouden en mag ook 
nog worden toegepast na de invoering vanaf aj. 2021 van de nieuwe formule voor de 
berekening van de aftrekbeperking van autokosten (PV 528 van 6 juli 2021)

- hoelang? -

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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“wagen zal emissievrij zijn of zal fiscaal niet zijn”

• drastische hervorming/afbouw autokosten

• samengevat: personenwagens, minibussen, auto’s voor dubbel gebruik 
(cf. art. 65 WIB92) - nieuw of tweedehands - door belastingplichtige aangeschaft:

• vanaf 1.1.2026 (aj. 2027)

• vanaf 1.7.2023 (aj. 2029) 

= verworpen uitgave bij beroepsgebruik: 0% aftrek + GEEN 15 cent/km WW

TENZIJ emissievrij (= geen CO2-uitstoot, bv. elektrisch, waterstof…)

• niet beperkt tot salariswagen! elke beroepshalve gebruikte wagen

• GEEN harde switch NEDC naar WLTP-waarde in formule autokosten & VAA

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

(*) aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

(**) 120% - [0,5% x 1 (enkel dieselmotor) of 0,9 (aardgas tot 12PK) of 0,95 (ander) x CO2-uitstoot in g/km] 

(***) vanaf aj. 2024: maximum 50% voor diesel- & benzinekosten van oplaadbaar hybride voertuig aangeschaft vanaf 1.1.2023

(****) kosten vanaf 1.1.2030 aangeschafte laadstations voor elektrische wagens: 75% aftrek (aangeschaft vóór 2030: geen aftrekbeperking vanaf aj. 2022 ) 

aftrek% kosten

personenwagen

(in PB)

aanschaf* AJ

2021 - 2025

AJ

2026

AJ

2027

AJ

2028

AJ

2029 e.v.

NIET 

EMISSIEVRIJ

(fossiele 

brandstof)

vóór 2018 Formule**

75% - 100%

40% (CO2 > 200 g/km of niet gekend bij DIV)

2018 – 30.06.2023 Formule**

50% - 100%***

40% (CO2 > 200 g/km of niet gekend bij DIV)

1.7.2023 - 2025 Formule**

50% - 100%***
40% (CO2 >200/nt gekend)

Formule**

0% - 75%***
0% (CO2 niet gekend)

Formule**

0% - 50%
0% (CO2 niet gekend)

Formule**

0% - 25%
0% (CO2 niet gekend)

0%

vanaf 2026 0% 0% 0%

EMISSIEVRIJ

(elektrisch****

waterstof…)

vóór 2026 Formule**

100%

vanaf 2026 100% 100%   aanschaf 2026

95%     aanschaf 2027

100%  2026

95%    2027

90%    2028

82,5% 2029

75%     2030

67,5%  2031

Jef Wellens
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KALENDER

• aj. 2022: 

• BP communiceert @ FOD alle gegevens voor bepaling impact hervorming 
op VAA & beroepskosten bedrijfswagen, op accijnzen en op btw
 modaliteiten gegevensverstrekking geregeld bij KB

• GEEN aftrekbeperking ‘autokosten’ (cf. formule) voor kosten laadstations
elektrische/hybride/klanten wagens  onderscheid niet meer relevant 

• kosten bedrijfswagen: VAA (incl. eigen bijdrage) = loonkost / rest = autokost

• aj. 2024: 

• aftrekpercentage (berekend cf. formule) benzine- & dieselkosten oplaadbare hybride 
voertuig* aangeschaft (= aangekocht, geleased of gehuurd) vanaf 1.1.2023 definitief
beperkt tot maximaal 50% (NIET voor elektriciteitskosten!)
(*) het in artikel 65 bedoelde voertuig dat zowel is uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan
worden via een aansluiting op een externe energiebron buiten het voertuig

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

KALENDER

• aj. 2026: 

• wagens aangeschaft* vóór 1.7.2023 = huidige regeling: 
aftrekpercentage formule tussen 50% en 100% 
& (enkel in PB) minstens 75% indien vóór 2018 aangeschaft* door BP 
CO2-uitstoot >= 200 g/km of geen CO2-uitstootgegevens beschikbaar bij DIV: 40%

• wagens aangeschaft* 1.7.2023 – 31.12.2025: 
aftrekpercentage formule, beperkt tot 75% (geen ondergrens 50% meer)
TENZIJ zero CO2-uitstoot (= 100%)
+ wagens met CO2 > of = 200 g/km volgens formule: geen minimum 40% meer
+ wagens waarvan geen CO2-uitstootgegevens beschikbaar bij DIV: 0% aftrek

* aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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• aj. 2027: 

• wagens aangeschaft* 1.7.2023 – 31.12.2025: 
aftrekpercentage formule, beperkt tot 50% TENZIJ zero CO2-uitstoot

• wagens aangeschaft* vanaf 1.1.2026:

• 0% aftrek wagen & GEEN 15 cent/km woon-werk (= verworpen uitgave) 
tenzij zero CO2-uitstoot

• GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, -drie- of vierwieler

zero CO2-uitstoot  100% aftrek (aanschaf* t/m 2026)

*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

• aj. 2028: 

• wagens aangeschaft* 1.7.2023 – 31.12.2025: 
aftrekpercentage formule, beperkt tot 25% TENZIJ zero CO2-uitstoot 

• wagens aangeschaft* vanaf 1.1.2026:

• 0% aftrek wagen & GEEN 15 cent/km woon-werk (= verworpen uitgave) 
tenzij zero CO2-uitstoot

• GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, -drie- of vierwieler

aftrek zero CO2-uitstoot  100% (aanschaf* t/m 2026) / 95% (aanschaf* 2027)

*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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• aj. 2029 e.v.: 

wagens aangeschaft* vanaf 1.7.2023:

• 0% aftrek wagen & GEEN 15 cent/km woon-werk (= verworpen uitgave) 
tenzij zero CO2-uitstoot

• GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, -drie- of vierwieler

aftrek zero CO2-uitstoot:

100% (aanschaf* t/m 2026) / 95% (aanschaf* 2027) / 90% (aanschaf* 2028) /
82,5% (aanschaf* 2029) / 75% (aanschaf* 2030) / 67,5% (aanschaf* vanaf 2031)

*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

• aj. 2031: 

• kosten van vanaf 1.1.2030 aangeschafte* laadstations voor elektrische wagens: 
75% aftrek (voor zover beroepsmatig) – 25% verworpen uitgave

• opmerking: laadstations aangeschaft vóór 2030 
 geen aftrekbeperking autokosten (vanaf aj. 2022)

*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

“De Koning evalueert de impact van deze wet ten laatste tegen 30 april 2026, 
in het bijzonder wat de impact op de overheidsfinanciën betreft”

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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• art. 145/50 WIB92 – PB & BNI (75%-regel)

• nieuwe federale belastingvermindering voor natuurlijke personen

• …voor uitgaven (= koop in nieuwe staat/plaatsing*/keuring**) 
voor plaatsing van laadstation voor elektrische wagens in/bij*** de woning

• woning = fiscale woonplaats op 1.1.aj (domicilie = wettelijk vermoeden) / ook huurwoning!

• opgelet met nieuwbouw: pas betalen in jaar van verhuis naar nieuwe woning

• …betaald in periode 1.09.2021 t/m 31.08.2024

(*) verplicht! zelf geplaatste laadpaal komt niet in aanmerking
inclusief uitgaven voor uitbreiding monofase, bekabeling, aanpassing elektriciteitskabine…

(**) aparte elektriciteitskring
(***) in de onmiddellijke nabijheid (bv. op oprit of aan garagebox in de buurt van de woning)

BEGELEIDENDE MAATREGELEN

– belastingvermindering voor laadpaal

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

• slimme en groene laadpaal

• slim = uiterlijk 1.1.2023 digitaal gekoppeld (via gestandaardiseerd protocol) 
@ beheerssysteem dat laadtijden en -vermogen stuurt

“Intelligente laadpalen kunnen opgevolgd worden en staan toe om de start en de duurtijd van het laden te 
beheren. Op die manier zal het opladen de werkingszekerheid van het elektriciteitsnet niet in gevaar brengen. 
Door het gebruik van intelligente laadpalen zal het verbruik niet enkel verschoven kunnen worden naar de 
daluren, maar zal de batterij van de wagen ingezet kunnen worden om op momenten van schaarste elektriciteit 
terug op het net te zetten” (PV 546 van 13 juli 2021)

“Als men dat kan doen met enkele honderdduizenden elektrische wagens, kan men de grote pieken in de vraag 
naar elektriciteit opvangen. In dat geval wordt er een kerncentrale uitgespaard…” (Verslag Plenaire nr. 138 van 

10 november 2021, p. 12)

• groen = uitsluitend stroom uit hernieuwbare energie via 100% groene 
stroomleverancier, uit eigen hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen) op 1.1.aj

• (goed)gekeurd door erkend keuringsorgaan

belastingvermindering voor laadpaal

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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• belastingvermindering slechts mogelijk voor één belastbaar tijdperk 
= jaar van betaling  geen zin om betaling te spreiden via voorschotfactuur

• GEEN belastingkrediet (geen belastingvermindering, zonder belasting)

• geen cumul met:

• werkelijke beroepskosten (verhoogde aftrek laadpalen)

• investeringsaftrek

• terugbetaling eigen kosten WG/onderneming

• maximumbedrag van de uitgave met recht op vermindering = € 1500

• per laadpaal & per belastingplichtige
 gehuwd koppel kan 2 laadpalen (elk één) plaatsen @ woning met belastingvermindering

zinvol? twee elektrische wagens in het gezin?

• niet geïndexeerd

belastingvermindering voor laadpaal

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

• percentage belastingvermindering:

• 45% voor uitgaven betaald (vanaf 1.9.) 2021 & 2022
 max € 675 fiscaal voordeel

• 30% voor uitgaven betaald 2023
 max € 450 fiscaal voordeel

• 15% voor uitgaven betaald (t/m 31.08) 2024
 max € 225 fiscaal voordeel

• 0% voor uitgaven betaald vanaf 1.9.2024

• gemeenschappelijk belast (bv. echtgenoten): omdeling vermindering cf belastbaar inkomen

• BP houdt ter beschikking: factuur (met vermelding adres laadpaal),
betalingsbewijs, bewijs ‘slim & groen’ & keuringsattest

• in werking: 1 september 2021

belastingvermindering voor laadpaal

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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• onderneming = GEEN elektriciteitsleverancier!

• aanpassing programmawet van 27 december 2004

• levering elektriciteit voor opladen elektrische voertuigen via laadpalen
= NIET distributie, maar verbruik elektriciteit

• verbruik door derden = eigen gebruik

BEGELEIDENDE MAATREGELEN 

- verhoogde aftrek voor laadpaal (zie deel 1)

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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• “de solidariteitsbijdrage die de werkgever aan de RSZ verschuldigd is voor het voertuig dat 
hij aan zijn werknemer ter beschikking stelt dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is 
bestemd en berekend wordt op basis van de CO2-uitstoot, wordt sterk verhoogd voor niet-
emissievrije wagens om zo een ontradend effect te creëren” (Memorie van toelichting, 
DOC55 2170/001 p. 24) persoonlijk gebruik door de werknemer wordt (weerlegbaar) vermoed

• maandelijkse bijdrage (van minimum € 20,83) is afhankelijk van CO2-uitstoot & type brandstof
 forfaitair vastgesteld (niet geïndexeerde bedragen):

• voor benzinevoertuigen: [(CO2* x 9) – 768] / 12

• voor dieselvoertuigen: [(CO2* x 9) – 600] / 12 

• voor voertuigen op LPG: [(CO2* x 9) – 990] / 12

• voor elektrisch aangedreven voertuigen: € 20,83 per maand

(*) CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer (cf. gelijkvormigheidsattest of gegevensbank DIV)

• indexering: voor 2021 worden de bedragen vermenigvuldigd met 150,84/114,08
(= coëfficiënt 1,3222)  minimumbijdrage = € 27,54/maand

BEGELEIDENDE MAATREGELEN – sociale bijdragen

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

• Sociaal: forse VERHOGING SOLIDARITEITSBIJDRAGE (= aftrekbare personeelskosten)

• ‘fossiele bedrijfswagen’ (diesel, benzine, LPG):

x 2,25 (1.7.2023 - 2024)

x 2,75 (2025)

x 4 (2026)

x 5,50 (2027 e.v.)

• ‘zero CO2’-bedrijfswagen (elektrisch, waterstof): minimumbijdrage € 20,83/m

 € 23,41 (2025)

 € 25,99 (2026)

 € 28,57 (2027)

 € 31,15 (2028 e.v.)

• NIET voor wagens gekocht, gehuurd of geleased vóór 1.7.2023

sociale bijdragen

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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BEGELEIDENDE MAATREGELEN - mobiliteitsbudget

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

“Het mobiliteitsbudget bestaat nu twee jaar. Recente cijfers tonen aan dat het 

mobiliteitsbudget nog niet is ingeburgerd bij de werkgever en de werknemer. Daar zijn 

verschillende verklaringen voor, waaronder de complexiteit om de huidige regeling in te 

voeren of toe te passen… 

Het feit dat de bevoegde administraties een FAQ over het mobiliteitsbudget hebben 

uitgewerkt die reeds vijf keer werd bijgewerkt met nieuwe vragen van burgers en 

ondernemingen, duidt andermaal op het feit dat er veel vraag en interesse is om aan de 

slag te gaan met het mobiliteitsbudget. 

Op basis daarvan kan nu verder wetgevend worden opgetreden om het mobiliteitsbudget 

te verfijnen en te versterken. Het is dan ook de bedoeling van dit amendement om de 

bestaande regeling van het mobiliteitsbudget te versterken op basis van volgende 

principes: vereenvoudiging, flexibilisering, verruiming en rechtszekerheid.”

(Memorie van toelichting, DOC55 2170/006 p. 16)

 
 

• wet van 17 maart 2019: mobiliteitsbudget in ruil voor inlevering (recht op) bedrijfswagen 
te besteden @ drie pijlers: 

1. milieuvriendelijke bedrijfswagen

2. duurzame vervoersmodi/middelen

3. cash

• wijziging mobiliteitsbudget: versoepeling / vereenvoudiging / verbreding
 opgenomen via amendement DOC55 2170/006 (na adviezen NAR/CRB)
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170006.pdf

• GEEN SPERPERIODE WERKNEMER MEER…
schrapping termijnvoorwaarden WN: 12 maanden (in drie jaar voorafgaand @aanvraag) 
& 3 maanden (bij aanvraag budget) recht op bedrijfswagen 
 (recht op) bedrijfswagen (cf. functiecategorie) blijft WEL vereiste voor werknemer
 termijnvoorwaarde WG (3 jaar bedrijfswagen ter beschikking stellen) blijft behouden

BEGELEIDENDE MAATREGELEN - mobiliteitsbudget

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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• verenging eerste pijler - milieuvriendelijke bedrijfswagen: 

• emissienorm = geldende norm voor nieuwe voertuigen: 
schrapping uitzondering ‘einde reeksen’-voertuigen vanaf 2022

• vanaf 1.1.2026 zero CO2-uitstoot (cf. hervorming autokosten)

• berekening @ eerste pijler te besteden bedrag op basis van bij KB te bepalen 
berekeningsformules (zie verder)

• GEEN cumul mobiliteitsbudget &
belastingvermindering elektrische voertuigen (van art. 145/28 WIB92)

mobiliteitsbudget

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

• uitbreiding tweede pijler (duurzame vervoermiddelen):

• zachte mobiliteit: aankoop, huur, leasing, (al dan niet verplichte) uitrusting ter bescherming of 
verhoging zichtbaarheid + financiering (bv. kosten fietslening) & stalling rijwielen...
ook elektrisch aangedreven gemotoriseerde drie- en vierwielers (gesloten passagiersruimte)
2026: alle 2°pijler-motorvoertuigen emissievrij: taxi, autodelen, carpool, verhuur met chauffeur

• abonnement en biljetten openbaar vervoer voor alle verplaatsingen: 
ook op naam/voor inwonende gezinsleden van werknemer + parkeerkosten (bv. aan station)

• huisvesting: 

• woning binnen straal 10 km van werkplek

• ook kapitaalaflossingen hypotheeklening

• naast fietsvergoeding ook voetgangerspremie en vergoeding voor andere 
voortbewegingstoestellen (bv. step, rolschaatsen, skateboard…):

• max. 24 cent per km 

• GEEN € 420 vrijstelling woon-werkverkeer

mobiliteitsbudget

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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• berekening & bedrag mobiliteitsbudget 

• volledige budget (= 3 pijlers) per kalenderjaar op mobiliteitsrekening WN

• total cost of ownership (TCO) vervangen door bij KB te bepalen berekeningsformules
op basis van werkelijke kosten (I) - regel - & op forfaitaire wijze (II) - optioneel
+ boven- en ondergrens (op advies NAR): 

min. € 3000 & max. [1/5de brutoloon of € 16.000 per jaar] – niet geïndexeerd

• proratering: aantal dagen met recht op mobiliteitsbudget / 365

• mag worden verminderd met ‘kosten bedrijfswagen voor dienstverplaatsingen’
 WG moet dan wel kosten voor dienstverplaatsingen @ WN vergoeden (EKW)
 doel: niet enkel salariswagens maar ook functiewagens omzetten in mobiliteitsbudget

• in werking : 1 januari 2022 
overgangsbepaling: min € 3k & max € 16k voor ‘lopend budget’ pas vanaf 1.1.2023

mobiliteitsbudget

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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voordeel van alle aard bedrijfswagen

• CO2-uitstoot in berekeningsformule VAA bedrijfswagen
CATALOGUSWAARDE x [5,5 + 0,1 x (CO2uitstoot – 84* diesel of 102* benzine)]/100 x 6/7
(*) referentie-CO2-uitstoot kan niet meer stijgen  VAA bedrijfswagen kan niet meer dalen 
(wet van 3 december 2020, BS 23 april 2021)

• oude NEDC- of nieuwe WLTP-waarde?

• gelijkvormigheidsattest:
voertuig met enkel NEDC-waarde  NEDC
voertuig met enkel WLTP-waarde  WLTP
voertuig met zowel NEDC- als WLTP-waarde  KEUZE

“totdat nieuwe wetsbepalingen in werking treden of tot Europa verbiedt”
(PV 3 van 29 oktober 2020, PV 486 van 4 juni 2021 en PV 529 van 6 juli 2021)

 GEEN harde switch naar WLTP-waarde (VAA én autokosten!) 
= AFGEVOERD uit ‘wet vergroening mobiliteit’

• sinds 1 juli 2019 geen CO2-uitstoot meer op inschrijvingsbewijs
 website FOD mobiliteit of “wenden tot DIV”

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

voordeel van alle aard bedrijfswagen

• mag pro rata temporis worden verminderd wanneer terbeschikkingstelling 
wordt opgeschort of onderbroken 

• Mag NIET worden verminderd wanneer de wagen wegens lockdown of 
verplicht thuiswerk tijdens de coronacrisis de facto niet of nauwelijks voor 
persoonlijke doeleinden (woon-werkverkeer of ander privégebruik) wordt 
aangewend
 wagen wordt niet verplicht ingeleverd 
 intensiteit/frequentie persoonlijk gebruik = fiscaal NIET relevant 
Jaarverslag Dienst Voorafgaande Beslissingen 2020, 26

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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voordeel van alle aard bedrijfswagen

• terbeschikkingstelling ‘elektrische bedrijfswagen + laadpaal + elektriciteit’ 
(elektriciteitskosten terugbetaald door WG)

• forfaitair voordeel alle aard cf. formule bedrijfswagen: 
GEEN bijkomend VAA voor laadpaal/elektriciteit

• drie voorwaarden:

• laadpaal communiceert elektriciteitsverbruik aan WG

• car policy voorziet in terugbetaling door WG van elektriciteitskosten bedrijfswagen

• terugbetaling beperkt zich tot elektriciteitskosten van de bedrijfswagen
zo niet: forfait VAA bedrijfswagen + forfait VAA ‘gratis elektriciteit’ mogelijk (PV 818 van 20 maart 2014)

• terbeschikkingstelling ‘elektriciteit’ 
(elektriciteitskosten terugbetaald door WG)

• voordeel (VAA) cf werkelijke waarde terugbetaalde elektriciteitskosten 
m.b.t. privéverplaatsingen en woon-werkverkeer (eigen) elektrische wagen

• PV 472 van 1 juni 2021 & PV 55020239C van 28 september 2021

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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KI voor buitenlands vastgoed
aangiftedeadline 31 december 2021

 
 

Eind oktober slechts 35,7% aangiftes AAPD ingediend…
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• Aangifteplicht bij AAPD (Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie)

• Belastingplichtige (= houder zakelijk recht op buitenlands OG) MELDT
uit eigen beweging:

• binnen 30 dagen en ten vroegste 27 maart 2021:
ingebruikneming nieuwbouw, einde verbouwing, wijziging exploitatie…
(= gewone aangifteplicht uitgebreid tot buitenlands OG)

• binnen vier maanden en ten vroegste 30 juni 2021:
verwerving of vervreemding na 2020 van buitenlands OG (uitz. nieuwbouw)
 fiscus verstuurt aangifteformulier in september/oktober 2021

• uiterlijk 31 december 2021 dat hij op 31 december 2020 houder is van zakelijk 
recht op buitenlands OG (uitz. nieuwbouw)
 15 juni 2021 werden +/- 170.000 belastingplichtige aangeschreven door fiscus met 
vraag gegevens i.v.m. OG te verstrekken via het in te vullen formulier (papier of online)

KI buitenlands vastgoed - AJ 2022 – deadline!

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

• Aangifteplicht bij AAPD (Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie)

• HOE aangeven? via FORMULIER
https://financien.belgium.be/sites/default/files/aangifteformulier-ki-buitenlands-onroerend-goed_nl_20210614.pdf

• brief @ Administratie Opmetingen en Waarderingen, Cel buitenlands KI, Koning Albert 
II-laan 33, bus 55, 1030 Brussel

• email foreigncad@minfin.fed.be

• website www.myminfin.be (sinds juni 2021): rubriek ‘mijn woning’ 
 ‘mijn onroerende gegevens raadplegen’  ‘een goed in het buitenland aangeven

• WELKE gegevens?
beschrijving OG / land & adres / normale verkoopwaarde of aankoopprijs + jaar aankoop 
+ eventuele bouwuitgaven (gebouwd OG) of oppervlakte (ongebouwd OG) 

KI buitenlands vastgoed

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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KI buitenlands vastgoed

• Wet van 17 februari 2021 & Circulaires van 1 maart 2021 en FAQ 
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-inkomen/kadastraal-inkomen-van-het-buitenland-gelegen

• Welk buitenlands vastgoed krijgt KI?

• PB-rijksinwoner = houder van zakelijk recht op onroerend goed (OG) buiten B.
(of RPB-rechtspersoon, bv. vzw)

• juridische constructie opgericht door rijksinwoner (of RPB-rechtspersoon) 
= houder van zakelijk recht op OG

• NIET voor OG van vennootschap

• zakelijk recht = “elk soort buitenlands recht op OG dat door feit dat titularis er de 
vruchten van verkrijgt, kan worden gelijkgesteld met (volle) eigendom, erfpacht, opstal, 
vruchtgebruik en… bezit”  GEEN naakte eigendom

OG in vruchtgebruik (vennootschap) en in naakte eigendom (bedrijfsleider)
 GEEN KI en GEEN aangifte bij AAPD (kadaster)

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens

 
 

• Hoe wordt KI vastgesteld?

• GEBOUWD OG* (cf. nieuwe methode 4** / niet dwingend, ook methode 1 of 3 mogelijk) 

• actuele normale verkoopwaarde / correctiefactor x 5,3%

• normale verkoopwaarde: waarde die kan worden verkregen onder normale 
marktomstandigheden, exclusief bijkomende kosten zoals belastingen

• actueel: in principe m.b.t. inkomstenjaar (bv. op basis van deskundigenverslag, bij 
aankoop in inkomstenjaar of op basis van “vergelijking met actuele prijzen”) of m.b.t. een 
vorig jaar (aankoopprijs, waarde opgenomen in successie- of schenkingsaangifte)

• correctiefactor herleidt waarde ‘inkomstenjaar’ tot niveau 1975
jaarlijks vastgelegd op basis van gemiddelde van de maandelijkse referte-indexen J 
(lineaire obligaties 10 jaar) & gepubliceerd in Staatsblad
= 15,018 (2021) / 15,036 (2020) / 15,006 (2019)…

• 5,3%: forfaitair jaarrendement

(*) gebouw + grond (**) methode 4 kan in theorie ook worden toegepast voor binnenlandse OG

KI buitenlands vastgoed

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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CORRECTIEFACTOR

KI buitenlands vastgoed

 
 

• niet naleving aangifte/meldplicht bij AAPD: administratieve boete tot € 3000

• fiscus berekent en betekent KI

• KI opgenomen op www.myminfin.be (rubriek ‘mijn woning’)

• tegen 1 maart 2022  aangifte PB 2022 + TOW 2022

• bezwaartermijn: twee maanden

• GEEN KI betekend / GEEN KI op website
 belastingplichtige verwittigt fiscus: Administratie Opmetingen en Waarderingen, 
Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 55, 1030 Brussel

• KI bestaat/is belastbaar vanaf dag van ingebruikneming nieuwbouw, van voltooiing werken, 
van verwerving… maar ten vroegste vanaf 1.1.2021 (art. 9 WIB92)
 proratering KI op basis van aantal dagen eigendom, bezit, vruchtgebruik…

KI buitenlands vastgoed

Dag van de Fiscaliteit 2021  – Jef Wellens
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VOORBEELD 

• A kocht op 5 april 2011 bouwgrond in Spanje voor € 100.000. 

• A liet op zijn grond een nieuwbouwwoning oprichten in 2020. 
Kostprijs € 250.000. Hij nam de Spaanse woning als tweede verblijf in gebruik op 20 
november 2020.

• KI: [€ 250.000 / 15,036 (correctiefactor 2020) + € 100.000 / 13,124 (correctiefactor 2011)] 
x 5,3% = € 1285 EUR, aan te geven naast code 1106 van vak III aangifte PB 2022

• belastbaar aj. 2022: € 1285 x 1,8630 (afgerond) x 1,40 = € 3351,60

• aangiftetermijn bij AAPD verstrijkt op 31 december 2021
A is in juni 2021 gecontacteerd door fiscus met vraag om gegevens betreffende 
de Spaanse woning te verstrekken via het in te vullen aangifteformulier:

KI buitenlands vastgoed

 
 

KI buitenlands vastgoed

• gekocht + verbouwd - rubriek 7 aangifte AAPD:

• “actuele normale verkoopwaarde” van het geheel

• GEEN aangifte (1) aankoopprijs en (2) kostprijs verbouwingswerken 
• “afhankelijk van de aard van de werken is de impact op de reële waarde van het 

goed verschillend. Het is dan ook ingewikkeld om de reële waarde van het goed te 

berekenen op basis van de aankoopprijs aangevuld met de kostprijs van de werken”

• waarde OG aangeven voor 100% / NIET beperken tot eigendomsaandeel aangever
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KI buitenlands vastgoed

• beroepshalve aangewend OG 

• GEEN aangifte(plicht) in PB (aj 2021): NIET belastbaar!

• WEL aangifte(plicht) AAPD! 

 KI moet w betekend voor aangifte KI naast code 105 vak III (aj 2022) 
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Dankjewel!
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