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Persoon die het voordeel geniet 

Naam   Afdeling  
 

 Nummer  

 

Gegevens voertuig 

Merk  

Type  

 

Nummerplaat  

 

Cataloguswaarde:  

  

CO2-uitstoot 

                                    

g/km 

 

Datum 1ste inschrijving: 

 

___/___/______ 

 

Brandstof 

 
  Benzine/LPG 

  Diesel 

  Elektrisch 

 

Huidige ingebruikname 

vanaf: 

 

___/___/______ 

 

  
Verkoopdatum vorige 

wagen:  

___/___/______ 

 N.v.t. 

 

 
De CO2-uitstoot staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig indien deze informatie gekend is bij de Dienst voor 
Inschrijving van de Voertuigen (DIV). 
De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk 
betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. 

 

Fiscaal voordeel 

Fiscaal voordeel ? 
  Ja  

  Neen, het werkelijk voordeel wordt effectief gefactureerd 

 Deze info is 
verplicht  

 

Solidariteitsbijdrage (CO2-taks) 

De maatregel van de solidariteitsbijdrage is enkel van toepassing op voertuigen ter beschikking gesteld 

aan werknemers. Zelfstandige bedrijfsleiders zijn derhalve uitgesloten. 

De solidariteitsbijdrage is verschuldigd zodra er ander dan beroepsgebruik (d.i. ook woon-werkverkeer !) 

kan aangetoond worden, ongeacht de fiscale behandeling en ongeacht het aantal gereden kilometers. Dus 

ook ongeacht de werknemer zelf voor het privaat gebruik betaalt of niet. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt of het voertuig rechtstreeks, of onrechtstreeks (bv. via 

leasingmaatschappij) ter beschikking wordt gesteld. 

De maatregel is van toepassing op personenauto’s met ten hoogste 8 zitplaatsen (chauffeur niet 

meegerekend) en bedrijfsvoertuigen met een maximale massa van 3,5 ton. 

De solidariteitsbijdrage wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot (factor Y) van het voertuig. De 

berekeningswijze is als volgt : 

 Benzinevoertuigen : (( Y x € 9,00) – 768 ) : 12 = maandelijkse solidariteitsbijdrage 

 Dieselvoertuigen : (( Y x € 9,00) – 600 ) : 12 = maandelijkse solidariteitsbijdrage 

 LPG-voertuigen :  (( Y x € 9,00) – 990 ) : 12 = maandelijkse solidariteitsbijdrage 

De maandelijkse minimumbijdrage beloopt € 20,83 (te indexeren). 

De bijdrage wordt op basis van bovenvermelde parameters automatisch berekend. Jaarlijks wordt de 

indexcoëfficiënt overeenkomstig de wettelijke bepalingen hierop toegepast. 

Handtekening werkgever, 

 

Werkgever: 

 

 

    INLICHTINGENBLAD FIRMAWAGEN 

Deze 

informatie 
is verplicht! 


