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De heilige koe uitgemolken
De auto is belangrijk in het leven. De
bewegingsvrijheid wordt echter zwaar
belast. De auto en haar brandstof functioneert immers als melkkoe voor de
regering. Invoerrechten, BTW, BPM,
BIV, etc. zorgen ervoor dat de staatskassen elk jaar weer flink gespekt worden. In België leek het de afgelopen
jaren een stuk voordeliger. Dit gaat nu
voorgoed veranderen. De Belgische
regering heeft voor het jaar 2012 ingrijpende maatregelen doorgevoerd die
diepe sporen kunnen achterlaten in de
portemonnees van de automobilisten.
Enkele maatregelen zijn de volgende.
Bijtelling auto van de zaak
Vanaf 1 januari 2012 wordt de bijtelling
van de auto van de zaak bepaald aan
de hand van de CO2-uitstoot en de
cataloguswaarde. Dit heeft tot gevolg
dat bij werknemers met een auto met
een hoge CO2-uitstoot fors zal worden.
Het voordeel van alle aard voor het
privé gebruik van bedrijfsauto’s zal
worden berekend aan de hand van de
netto cataloguswaarde (plus de betaalde BTW en opties) van de auto én de
CO2-uitstoot. De minimum bijtelling zal
4% bedragen terwijl de maximale bijtelling 18% bedraagt.
Voorbeeld gevolgen nieuwe regeling:
Een dieselauto met een cataloguswaarde van € 35.000 en een CO2-uit-

stoot van 150 g/km.
In 2011 was de heffing bij een afstand
woon-werkverkeer van minder dan 25
km:
5.000 km x 0,00237 * 150 g/km =
€ 1.777,50. Ingevolge de nieuwe
maatregel zal het voordeel van alle
aard in 2012 als volgt moeten worden
berekend: € 35.000 x 11% = € 3.850.
Dit is ruim twee maal zo veel.
Belastingen op
inverkeerstelling (BIV)
De BIV is een eenmalig geïnde belasting op elke verkoop van personenauto’s, minibussen en motorfietsen en
zal van toepassing zijn op voertuigen
die worden ingeschreven op naam van
een natuurlijk personen en op rechtspersonen voor zover hun auto’s niet
worden geleased.
Het Vlaamse Parlement heeft ingestemd met het voorstel de BIV te vergroenen. De BIV-hervorming gaat in
vanaf 1 maart 2012 en zou de Vlaming
ertoe aan moeten zetten te kiezen voor
milieuvriendelijke schone auto’s.
Voorheen werd de BIV berekend op
basis van het vermogen van de motor
(uitgedrukt in fiscale PK’s of kW). De
nieuwe BIV zal worden berekend aan
de hand van de milieukenmerken van
het voertuig, met name de Euronorm
(luchtkwaliteit) en de CO2-uitstoot (klimaat).

Voor natuurlijke personen/eenmanszaken verandert het volgende:
• Bij voertuigen die voor de eerste
maal in het verkeer worden gebracht
vanaf 2012 wordt de BIV onmiddellijk voor de volle 100% op de nieuwe
manier berekend;
• Voor tweedehands auto’s wordt de
nieuwe BIV gefaseerd ingevoerd
over drie jaren. Vanaf 2014 worden
de BIV volledig berekend volgens de
nieuwe methode.

teitsbijdrage op de CO2-uitstoot van
de auto.
Alternatieven
Uit het bovenstaande valt te concluderen dat het rijden van een auto van de
zaak veel van haar voordeel heeft verloren. Toch zijn er nog alternatieven om
de belastingdruk enigszins te temperen. Bijvoorbeeld het betalen van een
eigen bijdrage, het enkel rijden van

zakelijke kilometers, het lichten van de
optie van een leaseauto en privé verder
rijden, een milieuvriendelijke auto of
een terbeschikkingstelling van de auto
uit een laag belast land.
Werner Goorden, Accountant
Peter Soffers, Fiscaal Jurist

Bij rechtspersonen worden zowel nieuwe als tweedehands voertuigen voor
de volle 100% volgens de nieuwe
berekeningswijze bepaald.
Wanneer men voornemens is een nieuwe dan wel tweedehands auto aan te
schaffen gelieve zich goed te laten
informeren over de BIV. De koper van
een VW Golf diesel zal in de nieuwe
situatie minder BIV verschuldigd zijn,
terwijl de eigenaar van een Porsche
Cayenne in de nieuwe situatie het dubbele aan BIV mag betalen.
Overige heffingen
De auto van de zaak gaat dus de overheidskas spekken. De werkgever heeft
immers ook nog de lastenverzwaringen
uit het verleden te dragen. Hij kan
immers de autokosten ook al niet volledig aftrekken in het kader van de
omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Bovendien is er de solidari-
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