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BEN JIJ GOED VOORBEREID? DOE DE CHECK!

Nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens 
vanaf 1 juli 2023
ALGEMENE PRINCIPES 

 Benzine-, diesel- en plug-inhybride wagens die je tussen 01.07.2023 en 31.12.2025 bestelt, zullen elk opeenvolgend jaar 
hun maximale fiscale aftrekbaarheid zien afnemen, om ten laatste in 2028 niet langer fiscaal aftrekbaar te zijn. 

 Benzine-, diesel- en plug-inhybride wagens die je vanaf 01.01.2026 bestelt, zullen onmiddellijk 0 % fiscaal aftrekbaar zijn. 
 Indien van toepassing, zal ook voor benzine-, diesel- en plug-inhybride wagens die besteld worden vanaf 01.07.2023 
de maandelijkse solidariteitsbijdrage (= CO2-bijdrage) jaarlijks met een vooraf bepaalde factor vermenigvuldigen  
(tussen x 2,25 en x 5,5).

AANKOOPMETHODE

Koop je een bedrijfswagen cash of op krediet?
Ten laatste op 30.06.2023 moet de wagen besteld 
zijn én de bestelbon volledig ondertekend.

Sluit je een operationele leasing of renting af?
Ten laatste op 30.06.2023 moet het leasecontract 
met de leasingmaatschappij (of de bank) volledig 
ondertekend zijn. Het tekenen van een leasevoorstel 
of offerte volstaat niet.

In juni 2023 zullen de leasingmaatschappijen 
allicht overspoeld worden met lastminute
dossiers. Begin er dus nu aan, en wacht niet  
tot het allerlaatste nippertje!

PLUG-INHYBRIDE

Ga je voor een plug-inhybride model?  
Ben je zeker dat je geen ‘fake hybrid’ koopt?

Wanneer de CO2uitstoot hoger ligt 
dan 50 gram per kilometer, wordt een 
pluginhybride voor de aftrekbaarheid 
gelijkgesteld met wagens die enkel over 
een verbrandingsmotor beschikken.

LAADINFRASTRUCTUUR

Heb je als bedrijf een laadpaal in gebruik 
genomen tussen 01.09.2021 en 31.03.2023?
Dan is die laadinfrastructuur voor 
200 % fiscaal aftrekbaar.

Heb je als bedrijf een laadpaal in gebruik 
genomen tussen 01.04.2023 en 31.08.2024?
Dan is die laadinfrastructuur voor 
150 % fiscaal aftrekbaar.

Extra voorwaarden  
voor de verhoogde kostenaftrek:
{ Is je laadpaal publiek toegankelijk

(bv. na de kantooruren)?
{ Gaat het om een ‘slimme’ laadpaal?

NOG VRAGEN?
Ons Fleet & Business-team  
helpt je met veel plezier op weg. 
Wacht niet te lang!
    fleetunit@dieterencenters.be


