Heffing ABB
op personenauto’s
Toelichting:
Bij de invoer van een personenauto is een ABB-heffing van 25% van toepassing op Bonaire.
Als personenauto wordt aangemerkt: een motorrijtuig dat een personenauto is in de zin van de Wet op de belasting van
personenauto’s en motorrijwielen 1992, alsmede elk ander mede voor het vervoer van vier of meer personen ingericht
motorrijtuig op drie of meer wielen.
Toelichting op ABB tarief voor personenauto’s die worden ingevoerd op Sint Eustatius en/of Saba
Voor de eilanden Sint Eustatius en Saba is met ingang van 1 januari 2012 het tarief voor de levering en/of invoer van
personenauto’s gewijzigd van een vast tarief in een progressief tarief dat afhankelijk is van de douanewaarde van de auto.
Voor de toepassing van het ABB tarief wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte auto’s.
De tarieven in tabel:
Douanewaarde in USD

Tarief nieuwe auto

Tarief gebruikte auto

0 – 20.000

10%

18%

20.000 – 30.000

22%

22%

30.000 en hoger

30%

30%

De tarieven zijn progressief. U moet de tabel dan ook zo lezen dat van een personenauto die een douanewaarde heeft
van USD 28.000 de eerste USD 20.000 is belast tegen 18% (of 10% als het een nieuwe auto is) en de resterende
USD 8.000 wordt dan belast tegen 22%.
Wat wordt verstaan onder een nieuwe personenauto?
Een nieuwe personenauto is een auto die niet eerder in gebruik is genomen; er is niet eerder mee gereden. Het moet
dus gaan om een auto waar niet eerder gebruik van is gemaakt en die “af-fabriek” op de BES wordt ingevoerd.
Een auto die bijvoorbeeld als demo auto is gebruikt door een autodealer wordt niet als een nieuwe auto aangemerkt.
In onderstaand overzicht zijn de goederencodes van het Geharmoniseerd Systeem opgenomen waarbij bij invoer
een ABB-tarief op personenauto’s van toepassing is.
Let op: Bij deze goederencodes is een ABB-tarief van 0% van toepassing indien de personenauto als schoon/zeer
zuinig kan worden aangemerkt. Een personenauto wordt als schoon/zeer zuinig aangemerkt indien sprake is van een
CO2-uitstoot van niet meer dan 110 gram per kilometer of, in geval van een personenauto die wordt aangedreven
door een motor met een compressieontsteking, een CO2-uitstoot van niet meer dan 95 gram per kilometer.
Product
Personenauto

> Bezoekadres

Goederencode
87032110
87032130
87032150
87032230
87032250
87032270
87032330
87032350
87032370
87032430
87032450
87032470
87033130
87033150
87033170
87033230
87033250
87033270
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