Fiscale aftrek
voor
bedrijfswagens
vanaf 1 januari 2010

Tabel geldig vanaf 1 januari 2010
Aftrekpercentage

Co2-uitstoot diesel

Co2-uitstoot benzine

100%

0-60 g

0-60 g

90%

61-105 g

61 – 105 g

80%

106-115 g

106 – 125 g

75%

116-145 g

126 – 155 g

70%

146 – 170 g

156 – 180 g

60%

171 – 195 g

181-205 g

50%

>195 g

>205g

Brandstofkosten: Vanaf 1 januari 2010 slechts 75% aftrekbaar
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De recentste wijzigingen inzake autofiscaliteit
(van kracht vanaf 01.01.2010)
1. Gewijzigde aftrekpercentages voor autokosten
1.1. Aftrek van brandstofkosten beperkt tot 75%
Hoe was het tot nu toe?
De fiscale administratie aanvaarde tot nu toe de volledige aftrek van brandstof als beroepskost. Er werd
zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting geen beperking opgelegd en dit ongeacht
het soort brandstof.

Hoe is het voortaan (vanaf 01.01.2010)?
De brandstofkosten voor personenauto’s, minibussen en auto’s voor dubbel gebruik moeten nu evengoed
beperkt worden als de andere autokosten.
De aftrek bedraagt vanaf 1 januari 75%, dit zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting
en dit ongeacht het soort brandstof.

1.2. Aftrek van andere autokosten voor vennootschappen bedraagt voortaan
50% tot 120%
Hoe wast het tot nu toe?
Voor vennootschappen was sinds 1 april 2008 de aftrek van andere autokosten beperkt in functie van de
CO2-uitstoot. De aftrekpercentages bedroegen 60% tot 90%.

Hoe is het voortaan (vanaf 01.01.2010)?
Aan het principe van de aftrek is niets gewijzigd, het wordt nog altijd bepaald in functie van de
CO2-uitstoot.
De CO2-grenzen en bijhorende aftrekpercentages zijn echter wel gewijzigd. De autokosten (andere dan
brandstofkosten, die voortaan slechts voor 75% aftrekbaar zijn – zie hierboven) zijn in de
vennootschapsbelasting voortaan als volgt aftrekbaar.
Aftrekpercentage

Co2-uitstoot diesel

Co2-uitstoot benzine

100%

0-60 g

0-60 g

90%

61-105 g

61 – 105 g

80%

106-115 g

106 – 125 g

75%

116-145 g

126 – 155 g

70%

146 – 170 g

156 – 180 g

60%

171 – 195 g

181-205 g

50%

>195 g

>205 g

Kosten van wagens die helemaal geen CO2 uitstoten genieten een aftrekpercentage van 120%. Concreet
gaat het hier over elektrische wagens.
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2. Voordeel van alle aard auto: nieuwe berekeningswijze
Wat is het voordeel alle aard auto?
Van zodra je met je bedrijfswagen ook privé-verplaatsingen doet word er een voordeel alle aard
aangerekend. Dit komt bovenop het loon en hierop betaal je dus ook belastingen.

Hoe was het tot nu toe?
Het voordeel van alle aard was gelijk aan het aantal privé-kilometers x een jaarlijks geïndexeerde coëfficiënt
volgens de fiscale pk van de auto.

Hoe is het voortaan (vanaf 01.01.2010)?
Het voordeel van alle aard is gelijk aan het aantal privé-kilometers x de CO2-uitstoot van de auto x een
jaarlijks geïndexeerde coëfficiënt volgens de gebruikte brandstof (diesel of benzine).
Voor 2010 bedraagt de coëfficiënt 0,0023 voor dieselauto’s en 0,0021 voor benzine wagens.

Concreet voorbeeld
In ons voorbeeld vergelijken we 2 dieselauto’s, allebei 12 fiscale pk (= 0,3830 als coëfficiënt voor 2009). De
CO2-uitstoot van de ene auto bedraagt 145 gr./km en die van de tweede bedraagt 225 gr./km.

Privé-km
Wagen 1
Wagen 2

5.000
7.500

Fiscale Pkcoëfficient
0,3830
0,3830

CO2-uitstoot
145 gr
225 gr

Brandstof
coëfficiënt
0,0023
0,0023

Berekening volgens het oude systeem
Voordeel = privé-km x fiscale pk-coëfficiënt
Voordeel wagen 1 = 5.000 km * 0,3830 = € 1.915,00
Voordeel wagen 2 = 7.500 km * 0,3830 = € 2.872,50

Berekening volgens het nieuwe systeem
Voordeel = privé-km * CO2-uitstoot * brandstofcoëfficiënt
Voordeel wagen 1 = 5.000 km * 145 gr * 0,0023 = € 1.667,50
Voordeel wagen 2 = 7.500 km * 225 gr * 0,0023 = € 3.881,25

Uitzondering
Voor voertuigen die geen CO2 uitstoten, en dus uitsluitend op elektriciteit rijden,
is de minimumbijdrage van het fiscale voordeel alle aard gelijk aan 0,10 euro per kilometer
(niet-indexgebonden bedrag).
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3. Update: nieuwe cijfers vanaf 1 januari 2011
Brandstofcoëfficiënten
Type brandstof

Coëfficiënt

Diesel
Benzine/LPG/Aardgas

0,00237 euro/gr Co2
0,00216 euro/gr Co2

Conclusie
Ecologie en economie groeien met deze nieuwe maatregel nog dichter naar elkaar toe. Als
ondernemer zal de ecologische kwaliteit van een voertuig een grotere rol gaan spelen.
Ga dus bij de aankoop van een nieuwe wagen niet over een nacht ijs maar sta stil bij de mogelijke
fiscale gevolgen.

Meer info
Indien u vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen zo snel
mogelijk een duidelijk antwoord geven op al uw vragen.

Contactgegevens
Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8 uur tot 18 uur.
Telefoon: 03/489.11.46
E-mail: info@boekhoudkantoormarien.be

Website: www.boekhoudkantoormarien.be

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Boekhoudkantoor Marien BVBA verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.
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