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Voordelen van een (plug-in)hybride

Fluisterstil
Lager 

brandstofverbruik

Meer respect 
voor  het milieu Fiscaal voordeel

Groot rijbereik
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The best of both worlds
Met een (plug-in)hybride combineert u het beste van twee werelden: naast een krachtige traditionele verbrandingsmotor is dit soort 
wagen ook uitgerust met een (oplaadbare) accu die een elektromotor aandrijft. Bij Toyota bieden we zowel klassieke hybrides als 
plug-inhybrides met een automatische versnellingsbak aan. Zo is er voor elk wat wils.

Het verschil tussen een hybride en een plug-inversie is dat het accu van een plug-inhybride kan worden opgeladen door de batterij op 
netstroom aan te sluiten. Dit kan via een laadpaal of stopcontact. De actieradius van Toyota’s plug-inhybride, de RAV4 bedraagt tot 
75 km. Bij een lege batterij valt de RAV4 terug op de gekende zuinige Toyota hybridesystemen die nog steeds een gunstig effect 
hebben op de CO2 -uitstoot en het verbruik.

Klassieke hybrides worden belast op dezelfde manier als een benzinemotor, maar door de lagere uitstoot ligt de fiscale aftrekbaarheid 
betrekkelijk hoger dan bij een wagen met enkel een verbrandingsmotor. Bij een plug-inhybride kan u genieten van een aantrekkelijke 
100% fiscale aftrekbaarheid. De plug-inhybride moet aan de volgende eisen voldoen:
• tractiebatterij met een capaciteit van meer dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht (0,45 via afronding);
• en een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 per kilometer.

De nieuwe Toyota RAV4 Plug-inhybride (4x4, 306 PK) voldoet hieraan.
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Total Cost of Ownership
TCO, wat betekent het nu juist?

Om zakelijke klanten op een objectieve manier aan te tonen wat een wagen hen echt kost over de 
gebruiksduur van die wagen gebruiken we een TCO-berekening. TCO staat voor Total Cost of 
Ownership, het totale, reële kostenplaatje van de auto. Deze wordt meestal uitgedrukt in een 
maandelijks bedrag.

Waaruit bestaat TCO?

1. De aankoop- en gebruikskosten (financiering, onderhoud, banden, verzekering, …).
2. De fiscale kosten (verkeersbelastingen, btw, belasting op verworpen uitgaven, 

solidariteitsbijdrage, …).
3. De brandstofkosten (kost voor diesel, benzine, elektriciteit, ...).
4. Andere kosten (parkeerkosten, verzekeringsvrijstelling, boetes, …).

Dus niet alleen de wagenaanschaf of leasingkosten, maar ook de brandstof-, laadkosten en alle 
andere mogelijke taksen en relevante kosten (zoals bijvoorbeeld onderhoudskosten 
bij niet-leasing, …) worden mee in kaart gebracht en vooral: de actuele en juiste fiscaliteit/
aftrekbaarheid van al deze posten. 

Hiermee willen we ook aantonen dat het duurste voertuig in aankoop niet noodzakelijk ook de 
hoogste TCO heeft. 

Zo kunt u als consument een correcte vergelijking maken tussen verschillende wagentypes, 
modellen, merken, motorisaties, …
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Waar wordt allemaal rekening mee 
gehouden bij de TCO berekening? 

Taksen

Recupereerbare
btw

Brandstof- en 
energiekost

CO2-uitstoot van 
de wagen

Jaarlijkse
kilometrage

Voordeel Alle 
Aard (VAA)

Verzekeringen

CO2-bijdrage

Fiscale 
aftrekbaarheid

Onderhoud en 
herstellingskosten

Laadinfrastructuur

Restwaarde

Verworpen 
uitgaven
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Wie betaalt welke belasting?
Zelfstandige in 

eigen naam Vrij beroep
Zaakvoerder van 
een eigen bedrijf

(eigen wagen)

Wagenpark-
beheerder

Bestuurder 
(als werknemer)

BIV    
Verkeersbelasting    

VAA  
CO2-bijdrage 

Verworpen uitgaven    
Niet-recupeerbare 

btw    
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Wat verandert er in 2023? 
Doe de test en ontdek hoe lang uw nieuwe bedrijfswagen nog fiscaal aftrekbaar is.

Dit geldt ook voor tweedehandsvoertuigen.
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Hybride

Besteldatum 01/01/2023 - 30/06/23 01/07/2023 - 01/07/2028

Fiscale aftrekbaarheid 
brandstofkosten max. 50%

tot 2026: max. 50% 
2027: max. 25%
vanaf 2028: 0%

Fiscale aftrekbaarheid 
wagen max. 78,68%

max. 78,68% in 2023 en 2024
max. 75% in 2025
max. 50% in 2026
max. 25% in 2027

vanaf 2028: 0% 
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Elektrisch/Waterstof

Besteldatum 01/01/2023 - 30/06/2023 01/07/2023 - 31/12/2026

Fiscale aftrekbaarheid 
brandstofkosten 100% 100%

Fiscale aftrekbaarheid 
wagen 100% 100%

Plug-inhybride

Besteldatum 01/01/2023 - 30/06/2023 01/07/2023 - 01/07/2028

Fiscale aftrekbaarheid 
brandstofkosten 50%

tot 2026: 50% 
2027: 25%

vanaf 2028: 0%

Fiscale aftrekbaarheid 
wagen max. 100%

max. 100% in 2023 en 2024
max. 75% in 2025
max. 50% in 2026
max. 25% in 2027

vanaf 2028: 0%
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Extra informatie

BIV

Verschilt al naargelang u in Vlaanderen, Wallonië of Brussel woonachtig bent. In Vlaanderen hangen de tarieven af van de milieu-
impact van het voertuig. Hoe minder aantrekkelijk de milieukenmerken zijn, hoe duurder de inschrijvingstaks. In Brussel en Wallonië 
wordt er alleen maar rekening gehouden met de cilinderinhoud en het motorvermogen. Is de wagen ingeschreven op naam van 
de leasingsmaatschappij, dan valt hij automatisch onder de Brusselse inschrijvingstaks. De BIV wordt met een complexe formule 
berekend, en het is onmogelijk om op een eenvoudige manier te berekenen wat uw BIV zal zijn. Daarom heeft de Vlaamse overheid op 
haar website een berekeningsmodule ter beschikking gesteld om, mits input van enkele parameters, onmiddellijk de verschuldigde 
bedragen voor de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting te berekenen. De berekeningsmodule vindt u op https://belastingen.fenb.be/
ui/public/vkb/simulatie

Auto’s die zuiver elektrisch aangedreven worden, of van waterstof gebruik maken als brandstof, zijn vrijgesteld van de BIV. Hierbij is 
geen einddatum voor deze vrijstelling bepaald.

CO2-bijdrage

Wanneer u een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan uw werknemer en deze wagen niet alleen maar voor beroepsdoeleinden wordt 
gebruikt, dient u hierop als werkgever een CO2-bijdrage (solidariteitsbijdrage) te betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(RSZ). Deze CO2-bijdrage is een forfaitair bedrag per maand dat afhankelijk is van CO2-uitstoot en het type brandstof van het voertuig. 
Het maakt daarbij geen verschil of de werknemer zelf financieel tussenkomt in de bedrijfswagen.

btw

Bij personenwagens kan er geen volledige btw-verrekening gebeuren. Voor alle autogerelateerde uitgaven (huur, onderhoud, banden, 
brandstof) kan de btw maar voor een beperkt gedeelte verrekend worden, maximaal voor 50%. 

Let op! U kunt niet zomaar 50% van de btw op autokosten verrekenen, maar slechts een percentage dat overeenstemt met het  
beroepsmatig gebruik. Bij een zakelijk gebruiksaandeel van 25% op het totale gebruik zal die ondernemer dus nog slechts 25% van de 
betaalde btw kunnen verrekenen en niet langer 50%.
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Modellen
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Plug-inhybrideElektrisch

Hybride

Yaris Corolla Hatchback Corolla Touring 
Sports 

C-HR Camry

Highlander

Mirai

Yaris Cross

bZ4X RAV4

Waterstof

RAV4Corolla Cross
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