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

2  In het rekenvoorbeeld van een grote B.V. is uitgegaan van een B.V. met een belaste jaarwinst vanaf € 245.000. In verband met het hogere investeringstotaal zal een ‘grote’ BV naar verwachting geen gebruik kunnen 
 maken van Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
3  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 deze van 
 toepassing is.
4  Voor het gedeelte tot € 68.507 geldt 37,10%, voor het gedeelte boven de € 68.507 geldt 49,50%.
5 tot max € 40k, 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.

Rekenvoorbeeld voor een ‘grote’ B.V.2 
Onderstaand ziet u aan de hand van verschillende belastingvoordelen en subsidies wat de netto bijtellingen kunnen zijn.  

UW BRUTO INVESTERING
eVito gesloten bestelwagen (N1)  €                          44.450,00 €                        44.450,00
Overheidssubsidie SEBA €                            4.445,00 €                          4.445,00
Investering excl. overheidssubsidie SEBA €                         40.005,00 €                        40.005,00
BELASTINGVOORDELEN - voorbeeld o.b.v. investeringstotaal per jaar tussen € 59.170 en € 109.5742

Uw vennootschapsbelasting 25,00% 25,00%
Uw aftrekposten Uw belastingvoordeel Uw belastingvoordeel

Milieu-investeringsaftrek, 36% over max € 40.0053 €                           14.401,80 €                           3.600,45 €                          3.600,45

UW TOTALE BELASTINGVOORDEEL €                             3.600,45 €                            3.600,45

UW NETTO INVESTERING
Bruto investering minus totale belastingvoordeel €                          36.404,55 €                        36.404,55

BIJTELLING PRIVE GEBRUIK
Bijtelling elektrische bestelwagen (60 maanden na eerste tenaamstelling)5 12% 12%
Catalogusprijs eVito incl. BTW €                         53.784,50 €                       53.784,50
Uw belastingtarief4 37,10% 49,50%
Uw bruto bijtelling per jaar €                            7.832,59 €                           7.832,59 
Uw netto bijtelling per jaar o.b.v. uw belastingtarief €                            2.905,89 €                           3.877,13 
Uw netto bijtelling per maand o.b.v. uw belastingtarief €                                242,16 €                              323,09 


