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VRIJGESTELD BEDRAG BIJ GEBRUIK FIRMAWAGEN VOOR WOON-WERK VERKEER

Het voordeel alle aard voor een firmawagen wordt berekend op basis van een formule die rekening houdt
met de cataloguswaarde , de CO2 uitstoot en de leeftijd van de wagen. 

Op vlak van bedrijfsvoorheffing kan, als de wagen voor woon-werk verkeer gebruikt wordt, dit voordeel
opgesplitst worden in een bedrag die vrijgesteld is van bedrijfsvoorheffing (nl 380 euro op jaarbasis of
31.70 euro per maand) en een bedrag die wel onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing. Dit vertaalt zich
in de loonfiche 281.10 in de rubriek 9c "voordelen van alle aard" en in de rubriek 17c "bijdrage in de
reiskosten". 

De loonbrief is vanaf 1 januari 2014 aangepast n.a.v. deze vrijstelling. U zal zien dat het belastbaar
voordeel voor privégebruik firmawagen zal opgesplitst zijn in een niet-vrijgesteld en een vrijgesteld
bedrag (31,70 EUR). 

Bij het invullen van de belastingaangifte kan de werknemer zelf opteren om ofwel de vrijstelling van 380
euro in te vullen op zijn aangifte ofwel om zijn kosten te bewijzen. In geval de kosten bewezen worden,
mag de vrijstelling van 380 euro niet ingevuld worden en wordt het bedrag in de rubriek 17c "bijdrage in
de reiskosten" net als de rest van het voordeel alle aard mee belast. Let wel: dit is enkel voor werknemers,
voor bedrijfsleiders is er dit onderscheid niet, want die hebben niet de mogelijkheid om 380 euro vrij te 
stellen.

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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