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Verkeersboetes
Alle verkeersboetes vanaf € 225 kunnen vanaf 1 juli 2015 standaard in termijnen
worden betaald. U krijgt, bij een overtreding, de keuze om het bedrag in één keer te
betalen of in vaste termijnen te betalen.

VAR gaat verdwijnen
Vanaf 2016 komt de fiscus met geaccordeerde modelovereenkomsten. Hoe zit het nu
met de Var:
1. De Var blijft geheel 2015 geldig
2. Een Var-wuo (verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming) uit 2014 geldt
voor geheel 2015 onder de voorwaarde dat de werkzaamheden in 2015 niet zijn
veranderd
3. Zzp-ers, die in 2015 andere werkzaamheden gaan verrichten dan die in hun
bestaande Var-wuo worden genoemd of zzp-ers, die in 2015 voor het eerst als
zzp-er, gaan werken moeten in 2015 nog wel een Var-wuo aanvragen.

Electrische auto’s blijven ook in 2015, 2016 en 2017 zeer
aantrekkelijk
De elektrische auto’s blijven ook in de toekomst profiteren van een aantal
voordeeltjes:
1. Een bijtellingpercentage van 4% t/m een catalogusprijs van € 50.000. Over het
bedrag hoger van € 50.000 is het percentage 22 %
2. Vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting
3. Vrijstelling in de BPM

Hybride auto’s in 2017
Vanaf 1 januari 2017 is de aanschaf van een hybride auto aanzienlijk duurder:
1. Het bijtellingspercentage wordt verhoogd
2. Korting op / vrijstelling van motorrijtuigen- en aanschafbelasting vervalt
Wilt u nog volledig profiteren van de voordelen dan zult u in 2016 een nieuwer,
zuiniger en fiscaal goedkoper model moeten kopen, zodat ook in 2017 een lagere
bijtelling gaat gelden. Gaat u een auto leasen of kopen in 2017 en u wilt nog fiscaal
voordeel willen genieten dan moet het een volledig elektrische auto zijn, die
maximaal € 50.000 kost.
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