
Wat is de werkelijke  
kostprijs van groene 
wagens vanaf 2020? 

We vergelijken de werkelijke kostprijs voor de vennootschap over vijf jaar en dit van volgende twee wagens :

• Audi Q7 3.0 TDI Quattro tiptronic diesel (144 g/km CO2) : 59.900 euro
• Audi Q7 e-tron Quattro/3.0 TDI quattro tiptronic (48 g/km CO2): 85.530 euro

De aankoop van een hybride Audi Q7 is dus zo'n 25.630 euro duurder dan de aankoop van een diesel Audi Q7. De 
hybride wordt aanzien als een echte hybride wagen aangezien de batterij een energiecapaciteit heeft van meer 
dan 0,50 kWh per 100 kilogram wagengewicht én de gemiddelde uitstoot minder bedraagt dan 50 gram per kilo-
meter. 

De hybride Audi heeft een uitstoot van 48 gram per kilometer waardoor de wagen 96 procent (120% - (0,5 x 48)) 
aftrekbaar is in de vennootschap. Bijgevolg is de nettokost voor de vennootschap gelijk aan zo’n 65.000 euro. De 
diesel Audi heeft een uitstoot van 144 gram per kilometer en dus een fiscale aftrek van 50 procent (120% - (0,5 x 
144)). De nettokost voor de vennootschap bedraagt hier zo’n 52.400 euro. Aan de hand van de afschrijvingen is 
de meerkost van de hybride versie van 25.630 euro dus al verminderd tot 12.600 euro.

De kosten voor bijvoorbeeld onderhoud, herstelling, carwash, parking en verzekering worden forfaitair geraamd 
op 2.500 euro per jaar. Voor de hybride wagen betekent dit een vijfjarige nettokost van 9.500 euro. Voor de diesel 
bedraagt deze nettokost 10.930 euro.

De hybride wagen heeft een gemiddeld verbruik van 1,8 liter per 100 kilometer terwijl de dieselwagen gemid-
deld 5,5 liter per 100 kilometer verbruikt. Rekening houdend met 30.000 kilometer per jaar en een gemiddelde 
dieselprijs van 1,4 euro per liter, betekent dit voor de hybride wagen een vijfjarige nettokost van ongeveer 3.070 
euro en voor de dieselwagen ongeveer 9.380 euro. Hier wordt geen rekening gehouden met de kostprijs voor het 
elektrisch laden van de hybride wagen. Dit is dus een kost die bijkomend van toepassing is voor de hybride wagen. 

De BIV voor de hybride Audi is 0 euro terwijl de BIV voor de dieselwagen zo'n 980 euro bedraagt. De hybride 
wagen is vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting, voor de diesel bedraagt de jaarlijkse verkeersbelasting 
ongeveer 980 euro. Dit brengt de vijfjarige nettokost voor de hybride wagen op 0 euro en voor de dieselwagen 
op 5.140 euro.

Op basis van bovenstaande vaststellingen resulteert de aankoop van beide wagens in volgende uiteindelijke 
nettokost voor de vennootschap:

Audi Q7 3.0 TDI Quattro Audi Q7 e-tron Quattro/3.0 TDI quattro

Aankoop 52.400 euro 65.000 euro

Kosten 10.930 euro 9.500 euro

Brandstof 9.380 euro 3.070 euro

BIV/VB 5.140 euro 0,00 euro
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Voordeel van alle aard

Door het privaat gebruik door de bedrijfsleider van de hybride wagen ontstaat gecumuleerd over 5 jaar een VAA 
van ongeveer 12.900 euro. Voor de diesel wordt gecumuleerd over 5 jaar een voordeel VAA van ongeveer 25.530 
euro verschuldigd. Het VAA bedraagt voor de niet-hybride wagen in dit geval dus bijna het dubbele. Wanneer de 
bedrijfsleider zou opteren om zijn VAA te laten belasten in de personenbelasting en het marginaal tarief in de per-
sonenbelasting bedraagt 50 procent, dan resulteert de diesel na 5 jaar in 6.315 euro meer personenbelasting.

De duurdere hybride wagen is netto voor de bedrijfsleider dus zo’n 6.315 euro goedkoper. In hoofde van de ven-
nootschap moet jaarlijks een extra verworpen uitgave van 40 procent worden opgenomen op het bedrag van het 
VAA. Omdat het voordeel van alle aard lager is bij de hybride wagen, zullen in dat geval ook minder verworpen 
uitgaven opgenomen moeten worden. Daartegenover staat wel dat een hoger VAA (bij de diesel) op zijn beurt te-
rug aftrekbaar is van de verworpen uitgaven.

Conclusie

De oorspronkelijk 25.630 euro duurdere hybride wagen is voor de vennootschap in dit vereenvoudigd voorbeeld 
uiteindelijk goedkoper dan een gelijkwaardige wagen met klassieke verbrandingsmotor. Louter door de groene 
fiscaliteit wordt dus een inhaalbeweging gemaakt van 25.910 euro. In hoofde van de bedrijfsleider is de bedrijfs-
wagen zelfs zo’n 6.315 euro goedkoper.
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