
 
 

 

Eerder kon u de toelichting vernemen m.b.t. de nieuwe regeling (3 

methodes) inzake de BTW-aftrek voor gemend gebruikte bedrijfswagens. 

Echter, heeft de BTW administratie naar aanleiding van discussie een vierde 

forfaitaire methode gepubliceerd (BTW nr. E.T. 119.650/4 van 9 september 

2013) die de toepassing van de BTW-aftrek op fiscale lichte vrachtwagens 

en andere roerende bedrijfsgoederen verder toelicht. 

Fiscale lichte vrachtwagens 

Het toepassingsgebied van de nieuwe regeling heeft enkel betrekking op de 

fiscaal gedefinieerde lichte vrachtwagens, opgenomen in art.4 §2 WIGB. 

Lichte vrachtwagens die “niet” of “onbeduidend” voor beroepsdoeleinden 

worden ingezet, worden buiten beschouwing gehouden. 

 

Werkelijk gebruik of forfait BTW-aftrek? 

Zo dient vervolgens een onderscheid gemaakt te worden tussen lichte 

vrachtwagens die (1) enkel beroepsmatig gebruikt worden en bijgevolg een 

volledig aftrekbaar karakter hebben en (2) lichte vrachtwagens 

die gemengdworden gebruikt. De belastingplichtige heeft bij deze laatste 

de keuze uit de eerste methode waarbij de BTW-aftrek jaarlijks gerelateerd 

is aan de werkelijke kilometers van het voertuig of de nieuwe vierde 

forfaitaire methode. 

Forfaitaire methode van 85 of 35 %? 

De vierde methode past namelijk een algemene forfaitaire BTW-aftrek van 

85% toe. Hierbij is de voorwaarde dat de fiscale lichte vrachtwagen 

overwegend voor de economische activiteit van de belastingplichtige wordt 

gebruikt. Indien niet, kan de algemene forfaitaire BTW-aftrek van 35% 

worden toegepast. Bij de toepassing van het forfait, dient ook rekening te 

worden gehouden dat deze keuze voor 4 jaar dient ingenomen te worden. 

Inwerkingtreding:  1 januari 2012  

Andere roerende goederen in gemengd gebruik 

Voor de aankoop/huur van andere roerende goederen (en de armee 

verband houdende kosten) dan bedrijfswagens en fiscale lichte 

vrachtwagens, geldt een algemeen forfaitair beroepsgebruik van 75% per 

kalenderjaar. Zo dient te worden opgemerkt dat de forfaitaire keuze van de 

belastingplichtige betrekking heeft op alle roerende goederen die gemengd 

worden gebruikt. Natuurlijk heeft de belastingplichtige nog steeds de keuze 

om een volledig aftrekbaar beroepskarakter aan de fiscus aan te tonen. 
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