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Online Actualiteit
Bedrijfswagen: VAA voor hybride wagens vanaf 01/01/2020

Voor de voordelen van alle aard wijzigt er niets aan de regeling. De huidige regeling blijft van
toepassing. Het voordeel alle aard voor een bedrijfswagen wordt verder volgens volgende formule
berekend:
Cataloguswaarde x CO2 percentage x 6/7 x coëfficiënt gebruiksduur
Voor hybridewagens die aangekocht worden vanaf 1 januari 2018 werd echter het vaststellen van
het CO2 percentage gewijzigd. Voor deze wagens zal men dezelfde CO2-waardebepaling
gebruiken als bij de bepaling van de aftrekbaarheid. De berekening dient op deze manier te
gebeuren vanaf 1 januari 2020. Degenen die ten laatste op 31 december 2017 dergelijke wagen
hebben aangekocht blijven ook na 1 januari 2020 genieten van het lagere fiscale voordeel.
De berekening is de volgende:
Energiecapaciteit batterij

CO2-uitstoot

Waardebepaling CO2

≥ 0,5 kWh per 100kg autogewicht

CO2-uitstoot ≤ 50 gr/km

CO2 van hybride versie in VAA

< 0,5 kWh per 100kg autogewicht OF

CO2-uitstoot > 50 gr/km

CO2 van niet-hybride versie in
VAA

Niet-hybride versie is niet beschikbaar

CO2 van hybride versie x 2,5 in
VAA

Andere aangepaste bedragen 2018:
Kalenderjaar
2018
2017

Diesel
86
87

Benzine
105
105

Minimum voordeel
1.310,00€
1.280,00€

Herhaling nieuwe diensten van Bebotax
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale
regelgeving.
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdfformaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com.
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm.
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced
als u deze online leest.
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Contactgegevens Bebotax
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers:
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen)
Fax 09/384.87.78
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief.
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten.
E-mail: info@bebotax.com.
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar:
Bebotax BV ovv BVBA
Steenweg Deinze 124 B
9810 Nazareth
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