Lâ€™employeur qui met Ã disposition de son travailleur un vÃ©hicule de
sociÃ©tÃ© est redevable dâ€™une cotisation de solidaritÃ© (O.N.S.S.). Le
montant pour 2021 est connu.

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een
solidariteitsbijdrage verschuldigd (RSZ). Het bedrag voor 2021 is gekend.
De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden
wordt als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever
rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire
solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en
ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.
Bedrag van de bijdrage
Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd volgens een welbepaalde formule.
Deze maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en
wordt als volgt forfaitair vastgesteld (op 1 januari 2021):

Brandstof

Formule

Minimum bijdrage27,54 EUR per maand

Benzine

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 150,84/114,08
CO2 ongekend: [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 150,84/114,08 = 95,86

Diesel

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 150,84/114,08
CO2 ongekend: [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 150,84/114,08 = 97,51

LPG/CNG

[(Y x 9 EUR) - 990] : 12 x 150,84/114,08
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Elektrische

27,54 EUR per maand (= minimum bijdrage)

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer.
Welke CO2-uitstoot? CO2-uitstoot volgens NEDC of WLTP?
Tot einde 2020 moest de CO2-uitstoot vermeld in punt 49.1. van het gelijkvormigheidsattest
(COC) worden gebruikt (NEDC-norm).
Voor 2021 heeft de RSZ zich nog altijd niet uitgesproken over de toe te passen norm. Van zodra
we hierover meer informatie hebben, komen we daar onmiddellijk op terug.
Voordeel van alle aard (bedrijfsvoorheffing)
Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor
privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel
worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2021 is nog niet gekend (rond eind
december).
Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.
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