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Aftrekregeling van toepassing tot en met aanslagjaar 

2020 

 

• Tot en met aanslagjaar 2020 wordt de aftrekbaarheid van 

autokosten bepaald o.b.v. onderstaande tabel in functie 

van het type brandstof en de CO2-uitstoot. De aftrek 

bedraagt minimaal 50 % en maximaal 100 %.  

CO2-uitstoot Aftrek  

Diesel Benzine %  

≤ 60 g ≤ 60 g 100 

61 g tot 105 g 61 g tot 105 g 90 

106 g tot 115 g 106 g tot 125 g 80 

116 g tot 145 g 126 g tot 155 g 75 

146 g tot 170 g 156 g tot 180 g 70 

171 g tot 195 g 181 g tot 205 g 60 

> 195 g of geen 

gegevens beschikbaar  

> 205 g of geen 

gegevens beschikbaar  
50 

 
• Brandstofkosten zijn voor 75 % aftrekbaar.  

• Financieringskosten zijn voor 100 % aftrekbaar.  

• De kosten van volledig elektrische voertuigen zijn voor 
120 % aftrekbaar, met uitzondering van de elektriciteits-
kosten die slechts voor 75 % aftrekbaar zijn omdat ze 
beschouwd worden als brandstofkosten.  

 
 
 

Aftrekregeling van toepassing op boekjaren die 
starten vanaf 1 januari 2020, verbonden aan 

aanslagjaar 2021  

• Vanaf aanslagjaar 2021 zal de aftrekbaarheid van 

autokosten beperkt worden in functie van onderstaande 

formule (de zgn. “gramformule”). Het overeenkomstig deze 

formule vastgesteld tarief kan niet lager zijn dan 50 % en 

niet hoger dan 100 %. Voor auto’s met een CO2-uitstoot 

van 200 g/km of meer, bedraagt de aftrek slechts 40 %.  

120 - (0,5 x coëfficiënt x CO2-uitstoot in gram per kilometer) 

Coëfficiënt = 1 voor voertuigen met een dieselmotor; coëfficiënt = 0,90 voor 

voertuigen op aardgas < 12 fiscale PK; coëfficiënt = 0,95 voor voertuigen met 

een andere motor.  

• De aftrekbaarheid van brandstofkosten zal tevens 

bepaald worden o.b.v. voormelde “gramformule”.  

• Financieringskosten blijven voor 100 % aftrekbaar.  

• De aftrek ten belope van 120 % voor elektrische 

voertuigen wordt afgeschaft.  

• De zogenaamde “valse hybride wagens” worden 

minder fiscaal aantrekkelijk. Deze zullen - zowel voor het 

bepalen van de aftrekbare kosten als voor het bepalen van 

het belastbare voordeel alle aard - behandeld worden zoals 

hun niet-hybride tegenhangers in functie van de CO2-

uitstoot. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat 

dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt 

van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde 

vermenigvuldigd met 2,5. 
 

Een “valse hybride” is een wagen die uitgerust is met een brandstof-

motor en een elektrische batterij (die opgeladen wordt via een 

aansluiting op een externe energiebron) met beperkte 

energiecapaciteit (< 0,5 kWh per 100 kg van het  
 

 

 

 
 

 

wagengewicht) of een uitstoot van meer dan 50g CO2/km heeft. 

Deze informatie kan u terugvinden op het gelijkvormigheidsattest.  

Een uitzondering hierop is voorzien voor hybride wagens 

die zijn aangekocht (datum van gedateerde en onderteken-

de bestelbon), geleased of gehuurd (datum afgesloten 

contract) vóór 01/01/2018. Deze blijven de vroegere - 

fiscaal meer gunstige - regeling volgen.  

 
 

Welke CO2-uitstoot? | NEDC of WLTP?  

• Er zijn twee meetmethodes voor het bepalen van de CO2-

uitstoot: de oude NEDC- en de nieuwe WLTP-procedure.  

− Voor oudere auto’s is er maar één officiële CO2-

uitstoot: de NEDC-waarde.  

− Recentere auto’s vermelden twee waarden: de WLTP- 

en de geconverteerde NEDC-waarde (ook wel NEDC 2.0 

genoemd).  

Tot eind 2020 mag men de laagste CO2-waarde - de NEDC-

waarde - gebruiken. Dit geldt zowel voor het bepalen van 

de aftrekbare kosten als voor het bepalen van het belast-

bare voordeel alle aard. 

Opgelet: auto’s waarvoor geen officiële CO2-waarde 

beschikbaar is, vallen in de minst gunstige schijf voor de 

aftrek van autokosten.  

Waar vindt u de CO2-uitstoot?  

• Voor auto’s die ingeschreven zijn vóór 01/07/2019 

wordt de CO2-uitstoot vermeld op het inschrijvingsbewijs.  

• Het inschrijvingsbewijs vermeldt dit gegeven echter niet 

meer voor auto’s die ingeschreven zijn sinds 

01/07/2019. Hoe kunt u de CO2-uitstoot voor deze auto’s 

achterhalen?  

− U kunt de DIV contacteren.  

− U kunt de website van FOD-mobiliteit raadplegen: 

https://mobilit.belgium.be/nl: ga naar het vak “mijn 

voertuig, mijn plaat” en geef vervolgens het chassis-

nummer in onder het vak “status van uw voertuig”.  

− U kunt het gelijkvormigheidsattest van de wagen 

raadplegen (code 49). Echter, de fiscus aanvaardt 

normaalgezien enkel de CO2-waarde vermeld op het 

inschrijvingsbewijs. Gezien dit document niet langer 

deze waarde vermeldt, wordt verwacht dat de fiscus 

haar standpunt zal wijzigen.  
 

 

 

• Vanaf aanslagjaar 2019 zijn de doorgerekende 

autokosten 100% aftrekbaar in hoofde van de uitreiker 

van de factuur op voorwaarde dat deze kosten expliciet 

(onverbloemd) en afzonderlijk vermeld worden op de 

factuur. De aftrekbeperking is uitsluitend van toepassing op 

de eindgebruiker (ontvanger van de factuur).  

 

• Vanaf aanslagjaar 2019 moet de aftrek van de autokosten 

niet beperkt worden in hoofde van garagehouders en 

verhuurbedrijven op voorwaarde dat deze uitsluitend 

verhuurd worden aan derden. Het is de eindgebruiker van 

deze voertuigen die de aftrekbeperking moet ondergaan.  

• De beperking van het belastbare bedrag van de 

gerealiseerde meerwaarde wordt bepaald o.b.v. de 

verhouding tussen het totaal van de (vóór verkoop) fiscaal 

aanvaarde afschrijvingen (voor elk jaar beperkt tot 100%) 

en het totaal aan geboekte afschrijvingen. Hetzelfde geldt 

voor het bepalen van het aftrekbare bedrag van de 

gerealiseerde minderwaarde.  

HUIDIGE REGELING 


