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

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  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is afhankelijk van het jaartotaal aan investeringen. In de eerste schijf is de KIA 28% over een investering van maximaal € 59.170. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) kan berekend 

worden over een investering van maximaal € 75.000. De investering in een eVito Gesloten Bestelwagen valt ruim binnen dat maximum van de MIA waardoor – afhankelijk van het jaartotaal van de KIA - van beide voordelen 
gebruik gemaakt kan worden.

4 Voor het gedeelte tot € 68.507 geldt 37,10%, voor het gedeelte boven de € 68.507 geldt 49,50%.

 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.

Rekenvoorbeeld voor een ZZP’er.2 
Onderstaand ziet u aan de hand van verschillende belastingvoordelen en subsidies wat de netto bijtellingen kunnen zijn.  

UW BRUTO INVESTERING
eVito Gesloten Bestelwagen  €                          43.880,00 €                       43.880,00

BELASTINGVOORDELEN - voorbeeld o.b.v. minimale brutowinst van ca. € 27.000 en maximaal € 59.170
Uw belastingtarief4 37,10% 49,50%

Uw aftrekposten Uw belastingvoordeel Uw belastingvoordeel
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, max 28% over € 43.8803 €                           12.286,40 €                           4.558,25 €                          6.081,77 

Milieu-investeringsaftrek, 36% over € 43.8803 €                           15.796,80 €                            5.860,61 €                           7.819,42
Vermindering MKB winstvrijstelling (14% winstvrijstelling na ondernemersaftrek) €                           -1.458,64 €                          -1.946,17

UW TOTALE BELASTINGVOORDEEL €                             8.960,23 €                          11.955,02

UW NETTO INVESTERING
Bruto investering minus totale belastingvoordeel €                           34.919,77 €                        31.924,98

BIJTELLING PRIVE GEBRUIK
Bijtelling elektrische bestelwagen (60 maanden na eerste tenaamstelling) 12% 12%
Catalogusprijs eVito incl. BTW €                         53.094,80 €                      53.094,80
Uw bruto bijtelling per jaar €                            7.680,86 €                          7.680,86 
MKB winstvrijstelling op de bijtelling (14%) €                            -1.075,32 €                        -1.075,32 
Uw netto bijtelling per jaar o.b.v. uw belastingtarief €                            2.450,65 €                          3.269,74 
Uw netto bijtelling per maand o.b.v. uw belastingtarief €                               204,22 €                             272,48 


