
 

 Dascottelei 11 
 2100 Antwerpen 
 t +32 (0)3 366 59 50 
 f +32 (0)3 320 94 69 
 

Voordelen van alle aard auto t.e.m. aanslagjaar 2010 

Als U uw firmawagen ook gratis gebruikt voor privé-doeleinden, dan wordt U een 

voordeel van alle aard aangerekend op vlak van de directe belastingen en dient U BTW te 

betalen op het voordeel dat U geniet. 

 

Personenbelasting 
 

Voor de aangifte van de personenbelasting wordt het voordeel van alle aard voor het 

privé-gebruik forfaitair berekend door het aantal privé-kilometers (= privé-

verplaatsingen + woonwerk verplaatsingen) te vermenigvuldigen met de forfaitaire 

kilometerprijs. 

Er worden ten minste 5.000 km per jaar aangerekend als de afstand woonplaats tot werk 

minder dan 25 km bedraagt. Indien die afstand groter is, wordt er 7500 km per jaar 

aangerekend. 

 

BTW 
 

Bij forfaitaire berekening 

Het voordeel van alle aard zoals forfaitair berekend op het gebied van directe belastingen 

wordt geacht de eventuele BTW te omvatten. Die BTW moet uit het forfait worden 

gehaald en door de onderneming aan de Staat worden afgedragen.  

De verschuldigde BTW wordt berekend volgens een technisch ingewikkelde formule, die 

rekening houdt met een aftrek van 10 % voor autokosten waarop geen BTW kan 

afgetrokken worden (verzekeringspremies, verkeerstaks, financiële rente, etc.) en met de 

algemene BTW-aftrekbeperking tot 50 % (artikel 45 § 2 van het BTW-Wetboek). 

 
Bij het BTW-tarief van 21 % is de verschuldigde BTW gelijk aan het verschil tussen  

 het "voordeel inclusief BTW" (zoals forfaitair berekend op het gebied van directe 

belastingen), en  

 het "voordeel exclusief BTW" = het voordeel inclusief BTW gedeeld door 1,0855.  

Regeling indien werknemer/bedrijfsleider gefactureerd wordt of zelf een bijdrage betaalt 
 

Vroeger werd de BTW als volgt berekend: 
  
Stel dat de werknemer of bedrijfsleider 500 euro per jaar bijdroeg. In de veronderstelling 

dat het om een auto met 13 fiscale pk gaat (grens 5.000km), bedraagt (volgens onze 

tabel) het VAA 2007: 1.918 euro. In het vroegere systeem werden beide methoden 

gecombineerd en rekende men: 
500 euro * 21/121= 86,78 euro BTW. 
Daarna rekende men: 
(1.918 euro - 500 euro) * 0,0855/1,0855= 111,68 euro 
De totaal verschuldigde BTW bedroeg dan 86,78 euro+111,68 euro= 198,46 euro 
 
Vanaf 2007 dient dit als volgt te gebeuren: 
De BTW moet betaald worden op het volledige voordeel, zijnde 1.918 euro *21/121= 

332,87 euro 
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Belangrijke opmerking: 
De forfaitaire noemer van 1,0855 kan alleen gebruikt worden voor het BTW-percentage 

van 21% thans toepasselijk op de taxatie van dergelijke voordelen van alle aard. Dit wil 

zeggen deze die op het loonbriefje komen. Dit was altijd al zo. Deze forfaitaire noemer 

kon men nooit gebruiken als er gefactureerd of betaald werd. 
Om deze reden hebben wij de klant steeds aangeraden zich te laten belasten op een 

voordeel alle aard, eerder dan deze voordelen te factureren of persoonlijk een financiële 

bijdrage te storten. 
 

Tabel 
 

Belastbare 
fiscale kracht AJ 2006 EUR AJ 2007 EUR AJ 2008 EUR AJ 2009 EUR AJ 2010 EUR 

4 pk 0,1585 0,1617 0,1649 0,1682 0,1750 

5 pk 0,1861 0,1898 0,1936 0,1795 0,2054 

6 pk 0,2056 0,2097 0,2139 0,2182 0,2270 

7 pk 0,2274 0,2320 0,2366 0,2414 0,2511 

8 pk 0,2481 0,2531 0,2581 0,2633 0,2739 

9 pk 0,2699 0,2753 0,2808 0,2865 0,2980 

10 pk 0,2987 0,3046 0,3107 0,3169 0,3297 

11 pk 0,3274 0,3339 0,3406 0,3474 0,3614 

12 pk 0,3469 0,3539 0,3609 0,3681 0,3830 

13 pk 0,3687 0,3761 0,3836 0,3913 0,4071 

14 pk 0,3825 0,3902 0,3980 0,4059 0,4223 

15 pk 0,3986 0,4066 0,4147 0,4230 0,4401 

16 pk 0,4101 0,4183 0,4267 0,4352 0,4527 

17 pk 0,4181 0,4265 0,4350 0,4437 0,4616 

18 pk 0,4285 0,4370 0,4458 0,4547 0,4730 

19 pk en 

meer 

0,4365 0,4452 0,4541 0,4632 0,4819 

 


