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Diesel, benzine, e-auto of CNG? Houd rekening met de 
nieuwe evoluties inzake autofiscaliteit! 

 

 
Op zoek naar een nieuwe wagen op het autosalon? Hierbij geven we u een update m.b.t. de grondige 
wijzigingen aan de autofiscaliteit die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. 
 
 

Vennootschapsbelasting 

De wijzigingen zijn van toepassing op alle vennootschappen waarvan het boekjaar aanvangt ten vroegste op 
1 januari 2020. De nieuwe regels gelden voor alle personenwagens, ongeacht wanneer deze aangekocht 
werden. 
 
Sedert 2012 zijn de autokosten aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot van uw wagen. Hoe hoger de CO2-
uitstoot was, hoe minder uw wagen fiscaal aftrekbaar was. Dit principe blijft, maar in het Zomerakkoord 
heeft de wetgever voorzien in een nieuwe formule om de fiscale aftrekbaarheid van uw autokosten te 
berekenen. 
 
Daarnaast zijn de brandstofkosten, die altijd voor 75% fiscaal aftrekbaar waren, ongeacht de CO2-uitstoot, 
nu ook enkel in dezelfde mate aftrekbaar als de andere autokosten. 
 
Financieringskosten blijven 100% aftrekbaar. 
 
Er wordt afgestapt van een aftrekbaar percentage (… 75%, 80%, 90%,…) volgens CO2 schijven. De nieuwe 
formule berekent de aftrekbaarheid van de kosten van elke wagen individueel als volgt : 
 

Aftrekbaarheid = 120% - (0,5% x CO2-uitstoot x coëfficiënt) 
 
Waarbij de coëfficiënt: 
 

 1 bedraagt voor voertuigen met een dieselmotor; 

 0,90 bedraagt voor voertuigen met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen lager dan 12 

fiscale pk; 

 0,95 bedraagt voor alle andere voertuigen (oa. benzine, lpg, …). 

De maximale aftrek bedraagt 100% (en dus niet langer 120% voor elektrische wagens), en de minimale 
aftrek bedraagt 50%.  
 
Voertuigen waarvan de CO2-uitstoot hoger is dan 200 gram, vallen sowieso terug op een aftrek van 40%.  
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Deze nieuwe formule heeft een serieuze impact. Hieronder vindt u enkele voorbeelden terug die dit 
illustreren. 
 

 

Type Wagen CO2-uitstoot Oud Nieuw Verschil 

Electrisch 0 120% 100% - 20% 

Plug in Hybride < 50 100% 100% 0% 

Diesel 70 90% 85% -5% 

Benzine 110 80% 68% -12% 

Benzine 140 75% 54% -21% 

Diesel 140 75% 50% -25% 

Diesel 180 60% 50% -10% 

Benzine > 200 50% 40% -10% 

Diesel > 205 50% 40% -10% 

 
 

Voordeel alle aard privégebruik 

Voor bedrijfsleiders en werknemers die over een bedrijfswagen beschikken, en waarvoor een ‘voordeel alle 
aard’ (VAA) opgenomen is in het loonpakket, verandert de fiscale berekening niet. 
 
De formule voor het berekenen van het voordeel alle aard blijft als volgt:  
 

Cataloguswaarde x CO2-coëfficiënt * 6/7  
 
De CO2-coëfficiënt met de referentie- CO2- uitstoten voor 2020 zijn: 
 
- benzine, lpg, aardgas:  (5,5 + ((CO2-uitstoot – 111)*0.1)) %  
- diesel:   (5,5 + ((CO2-uitstoot – 91)*0.1)) %   
- electrische wagens: 4% 
 
Voor 2020 geldt een minimaal voordeel van alle aard van 1.360 €.  
 
 

WLTP in plaats van NEDC 

 
De voorheen gehanteerde NEDC (New European Driving Cycle)-waarden voor CO2-uitstoot wordt, voor alle auto’s 
die na 1 september 2017 geregistreerd zijn, verplicht vervangen door de WLTP (Worldwide Harmonised Light 

Vehicle Test Procedure) -waarden. Deze liggen 20 tot 30% hoger dan de NEDC-waarden. Deze waarden vindt u 
op het gelijkvormigheidscertificaat van de wagen. 
 
Tot 31 december 2020 mag voor deze wagens de overgangsnorm NEDC 2.0 aangewend worden voor de 
berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel van alle aard. Vanaf 2021 zullen, behoudens 
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wetgevende tussenkomst, de hogere WLPT waarden moeten gebruikt worden, wat een voelbare impact zal 
hebben zowel voor de werkgever (lagere aftrekbaarheid) als voor de werknemer/bedrijfsleider (hoger VAA). 
 
 
 

Valse hybrides  

 
Ook voor de zogeheten ‘valse hybrides’ komt er een nieuwe regeling vanaf 1 januari 2020.  
 
Valse hybrides zijn de grotere plug-in-hybride wagens die deels op brandstof rijden en deels via een 
oplaadbare batterij, waarvan de CO2 uitstoot hoger is dan 50 gr/km of waarvan de capaciteit van de batterij 
te beperkt is tov het wagengewicht (< 0,5 kw/100 kg).   
 
Voor dergelijke wagens zal de fiscus geen rekening meer houden met de officiële CO2-uitstoot, maar wel met 
de CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig dat niet is uitgerust met een hybride motor of indien 
dergelijk vergelijkbaar model niet bestaat, zal de CO2-uitstoot vermenigvuldigd moeten worden met factor 
2,5. 
 
Deze strengere CO2-uitstoot geldt zowel voor het bepalen van de aftrek van de autokosten als voor de 
berekening van het voordeel van alle aard. 
 
De ‘valse hybrides’ die aangekocht werden voor 1 januari 2018 worden echter niet geviseerd door deze 
nieuwe regeling. Voor deze wagens blijft de oude regeling van kracht zolang de wagen niet verkocht wordt. 
 
Voorbeeld: 
 

Type Wagen CO2-uitstoot Oud Nieuw Verschil 

Valse hybride (voor 2018) 49 100% 100% 0% 

Valse hybride (vanaf 2018) 49-> 155 100% 46% -54% 

 
 

Personenbelasting 

 
In de personenbelasting (eenmanszaken, …) wordt vanaf 1 januari 2020 voor alle wagens een onderscheid 
gemaakt al naargelang de aanschaffingsdatum van de wagen. 
 

 Aangekocht vóór 1 januari 2018 

Deze wagens blijven aftrekbaar volgens de CO2-uitstoot (dit betreft in sé de oude regeling voor 

aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting), met een minimum van 75%. 

 

 Aangekocht vanaf 1 januari 2018 

Aftrekpercentage volgt dezelfde regeling zoals in de vennootschapsbelasting. 

(Aftrekbaarheid = 120% - (0,5% x CO2-uitstoot x coëfficiënt) 
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Conclusie 

 
De CO2-uitstoot van een wagen is nog nooit zo belangrijk geweest voor een bedrijfswagen, zowel voor 
vennootschappen als voor eenmanszaken. 
 
Vanaf 2020 wordt fiscaaltechnisch de aftrekbaarheid uitgehold door een strengere berekenwijze die ook de  
brandstofkosten treft. Vanaf 2021 zal dit effect verder versterkt worden door het verplichte gebruik van de 
strengere WLTP-normen voor CO2-uitstoot. 
 
Bij aankoop van een nieuwe wagen is het dan ook aangewezen om ook de fiscale behandeling in 
tijdsperspectief goed te analyseren. De ontsnappingsroute via valse plug-in-hybrides is reeds afgeschaft. De 
keuze blijft dan tussen  kleinere CO2 vriendelijke benzine- en dieselmodellen, of grotere modellen in een 
hybride toepassing met een bij-aandrijving  op elektriciteit (plug-in-hybride of gewone hybride) of gas. In 
heel wat situaties is ook 100% electrisch het overwegen waard. 
 
Hierbij moet gekeken worden naar de financiële mogelijkheden inzake aankoopprijs, het werkelijke 
verbruik op basis van de gemiddeld afgelegde afstanden (voor langere gemiddelde afstanden wordt een  
gewone hybride gunstiger dan een plug-in-hybride) en naar de wensen op vlak van autonomie (van belang 
bij de keuze voor 100% electrisch)  
 
Voor een afweging, bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen, van de fiscale voordelen ten opzichte 
van de doorgaans hogere aanschaffingsprijs,  kan u altijd terecht bij uw Alaska-dossierbeheerder !  
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