Subsidie en voordelen voor ondernemers
Welke fiscale voordelen heb ik als ondernemer bij de aanschaf van een EV?
Er zijn verschillende fiscale voordelen die het voor ondernemers erg aantrekkelijk maken om een
elektrische auto aan te schaffen. We zetten alles op een rijtje:

Volledig elektrische auto (BEV)
•

Terugvordering 21% BTW

•

Bijtelling 4%

•

Vrijstelling van bpm en MRB

•

MIA: De investering die gedaan wordt voor de laadpaal (max. €2.500) en de elektrische auto kan bij
elkaar opgeteld worden, zo lang deze niet boven de €50.000 uitkomt. Vervolgens kan er 36% van het
investeringsbedrag worden afgetrokken. Accessoires af-fabriek en kosten voor het rijklaar maken kan
je ook meenemen. Wil je een laadpaal aanschaffen die een hogere waarde heeft dan €2.500? Dan kan
je VAMIL aanvragen.

Rekenvoorbeeld
Je koopt een Nissan Leaf met laadpaal. De totale investering komt uit op €45.000, en hier kan 36% van
worden afgetrokken. Het netto voordeel komt uit op:
VOF: €45.000 x 0,36 x 0,52 =€8.424
BV: €45.000 x 0,36 x 0,20 =€3.240
Koop je een Tesla? Je kan dan tot maximaal €50.000 in aanmerking komen voor de MIA. Over het
restbedrag van de aanschafwaarde heb je geen belastingvoordeel.

Plug-in hybride auto (PHEV)
•

Terugvordering 21% BTW

•

Bijtelling 22%

•

MIA-regeling: De investering die gedaan wordt voor de laadpaal (max. €2.500) en de plug-in hybride
auto kan bij elkaar opgeteld worden, zo lang deze niet boven de €35.000 uitkomt. Vervolgens kan er
27% van het investeringsbedrag worden afgetrokken.

Rekenvoorbeeld
Je koopt een Hyundai Ioniq Plug-In. De totale investering komt uit op €35.000, en hier kan 27% van worden
afgetrokken. Het netto voordeel komt uit op:
VOF: €35.000 x 0,27 x 0,52 =€4.914
BV: €35.000 x 0,27 x 0,20 =€1.890
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Elektrische bestelbus
•

Terugvordering 21% btw

•

Slechts 4% bijtelling

•

Vrijstelling van bpm en MRB

•

•

MIA: De investering die gedaan wordt voor de laadpaal (max. €2.500) en de elektrische bestelbus kan
bij elkaar opgeteld worden, zo lang deze niet boven de €50.000 uitkomt. Vervolgens kan er 36% van
het investeringsbedrag worden afgetrokken. Accessoires af-fabriek en kosten voor het rijklaar maken
kan je ook meenemen. Wil je een laadpaal aanschaffen die een hogere waarde heeft dan €2.500? Dan
kan je VAMIL aanvragen.
VAMIL: 75% van het investeringsbedrag kan op een willekeurig moment worden afgeschreven.
Hierdoor wordt de fiscale winst verlaagt en betaal je uiteindelijk minder belasting.

Laadpalen bij bedrijf
VAMIL: Wil je ook bij jouw kantoor kunnen laden? Dan kan maximaal 75% van de totale investering voor
laadpalen worden afgeschreven. Let op: minimale investeringsbedrag is €2.500. Door sneller af te
schrijven wordt de fiscale winst verminderd waardoor je uiteindelijk minder belasting betaalt in dat jaar.

MIA/VAMIL Aanvragen?
Dat kan binnen drie maanden na het bestellen van de auto bij RVO.nl.
Pas als de MIA of VAMIL digitaal is aangevraagd kan deze worden toegepast bij de belastingaangifte.
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