Koop een zuinige auto vóór 1 juli 2012
11 november 2011
Het kabinet wil de vele fiscale gunstregelingen voor zuinige auto’s meer ‘toekomstbestendig maken’.
De komende jaren worden de CO2-grenzen – voor de verlaagde bijtelling voor privégebruik auto –
neerwaarts bijgesteld. Ook gaan de CO2-grenzen voor benzine en diesel in de komende jaren naar
elkaar toegroeien, tot gelijke waarden in 2015.
De verlaagde percentages voor de bijtelling privé gebruik auto (van 0%, 14% en 20%) blijven van
toepassing voor automobilisten met een auto waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 voor de eerste
keer op hun naam is gesteld, of met een auto die al voor 1 juli 2012 en ook daarna ter beschikking
is gesteld. Die gewenningsperiode duurt maximaal 5 jaar, 60 maanden (de gebruikelijke
leaseperiode), te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan
het eind van een periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw
voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.
Wordt de auto op of na 1 juli 2012 op naam van een
nieuwe eigenaar gesteld, dan wordt ervan uitgegaan
dat de auto (vanaf de dag dat het kenteken voor het
eerst op naam is gesteld) onder de nieuwe,
aangescherpte regeling valt.
Een eigendomsoverdracht van een auto van de zaak
door de werkgever aan de werknemer/automobilist,
heeft geen gevolgen voor de verlaging van de
bijtelling zolang de auto maar aan dezelfde
automobilist ter beschikking staat.
Voor personenauto's met een CO2-uitstoot van niet
meer dan 50 gr/km die vóór 2015 worden
aangeschaft, geldt gedurende een periode van 60
maanden een bijtelling van nihil. Voor auto's waarvan
het kenteken vóór 1 januari 2012 voor het eerst op
naam is gesteld en die een C02-uitstoot hebben van 0
gr/km is tot 1 januari 2017 een bijtelling van 0% van toepassing.
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