
Wat betekenen de regelingen voor de aanschaf
van een elektrische bedrijfswagen?

UW BRUTO INVESTERING
eSprinter gesloten bestelwagen (N1)   55.135,00  55.135,00 
Overheidssubsidie SEBA 12% (kleine onderneming, maximum € 5.000,-)  5.000,00  5.000,00 
Investering excl. overheidssubsidie SEBA  50.135,00  50.135,00 
INVESTERING EXCL. OVERHEIDSSUBSIDIE SEBA

Uw belastingtarief 3 37,07% 49,5%
Uw aftrekposten Uw belastingvoordeel Uw belastingvoordeel

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, max. 28% over € 50.135 4  14.037,80  5.203,81  6.948,71 
Milieu-investeringsaftrek, 45% over max € 50.135 -/- € 11.000 4  17.610,75  6.528,31  8.717,32 

Vermindering MKB winstvrijstelling 5  -1.642,50  -2.193,24 
UW TOTALE BELASTINGVOORDEEL  10.089,62  13.472,79 

UW NETTO INVESTERING
Bruto investering minus totale belastingvoordeel  40.045,38  36.662,21 
BIJTELLING PRIVE GEBRUIK
Bijtelling elektrische bestelwagen (60 maanden na eerste tenaamstelling)6 16% 16%
Catalogusprijs eSprinter  incl. BTW  66.713,35  66.713,35 
Uw bruto bijtelling per jaar  12.576,94  12.576,94 
MKB winstvrijstelling op de bijtelling (14%)  -1.760,77  -1.760,77 
Uw netto bijtelling per jaar o.b.v. uw belastingtarief  4.009,55  5.354,00 
Uw netto bijtelling per maand o.b.v. uw belastingtarief  334,13   446,17 

Rekenvoorbeeld voor een ZZP’er.2  
Onderstaand ziet u aan de hand van verschillende belastingvoordelen en subsidies wat de netto bijtellingen kunnen zijn. 
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Belastingvoordelen - voorbeeld o.b.v. minimale brutowinst van ca. € 27.000 en maximaal € 59.170 2

2  De Zelfstandige Zonder Personeel in dit voorbeeld is een persoon die voor eigen rekening of risico een met inkomstenbelasting belaste onderneming uitoefent en die zijn auto tot het ondernemingsvermogen rekent.
3  Voor het gedeelte tot € 69.399 geldt 37,07%, voor het gedeelte boven de € 69.399 geldt 49,50%.
4 De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is afhankelijk van het jaartotaal aan investeringen. In de eerste schijf is de KIA 28% over een investering van maximaal € 59.939.   

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) heeft in 2022 geen maximum, maar de eerste € 11.000,- komt niet in aanmerking voor MIA.
5 14% winstvrijstelling na ondernemersaftrek.
6  Tot max € 35.000, daarboven 22%.
Let wel: het gaat hier om een voorbeeld dat uitgaat van het maximaal te behalen voordeel. De volgende zaken zijn in ieder geval van belang: het type onderneming, de verwachte winst en de verwachte  
investeringswaarde in het actuele boekjaar. We raden aan de mogelijkheden met uw financieel adviseur te bespreken. Deze voorbeeldberekening wordt geheel vrijblijvend aangeboden zonder enige vorm 
van garantie of aanspraak op juistheid. Voor een eventuele fout of onvolledigheid aanvaardt Mercedes-Benz Nederland B.V. geen aansprakelijkheid.


