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OVERHEIDSKORTING BIJ EEN E-SCOOTER
Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in elektrische
scooters en accu’s. Dat kan door gebruik te maken van de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen. De
MIA/VAMIL dient binnen drie maanden na bestelling aangevraagd
te worden.
Voor investeringen in de categorie B (de elektrische scooters vallen
onder code B3118) geldt een milieu-aftrek (MIA) van 13,5%. Daar
bovenop komt de mogelijkheid tot een vervroegde afschrijving in
het eerste jaar van 75% (VAMIL). Bij de elektrische scooters geldt
dan bovendien, dat deze voor 50% van het investeringsbedrag in
aanmerking komen voor de MIA en de VAMIL.

Rekenvoorbeeld met NIU N1S Elektrische scooter
Voorbeeld met de NIU N1S elektrische scooter, De NIU N1S kost € 2.999,- min €39,- leges = €2960,- incl 21%
BTW. €2960 - 21% BTW = €2446,30, daar 50% van is €1223,15, daarvan is €165,12 (13,5%) de milieu
investeringsaftrek (MIA).
VAMIL: de extra afschrijving in het eerste jaar is 75% van €1223,15 = € 917,36
Kortom, de onderneming betaald voor de NIU N1 €2999,- Hiervan is de btw aftrekbaar van €513,17
De investeringsaftrek is €165,12
En de versnelde afschrijving is €917,36
Nb: Aan bovenstaande prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een voorbeeld situatie.

Besparing belasting in eerste jaar

*Als de onderneming gedreven wordt als BV: 20% tot 25% van (€165,12 + € 917,36 = € 1082,48) = € 216,50 tot
€270,60
* Is de onderneming een eenmanszaak of VOF: 36,5% tot 52% van (€1082,48) = € 395,10 tot €562,90

Binnen drie maanden aanvragen
De MIA/VAMIL dient binnen drie maanden na bestelling aangevraagd te worden. Ook eerdere investeringen
kunnen met terugwerkende kracht tot drie maanden, alsnog worden aangemeld. Daarnaast wordt geadviseerd
om bij de gemeente na te gaan of er nog extra lokale subsidies worden verstrekt.
Link naar RVO website: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
Link naar MIA/VAMIL:https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/01/Milieulijst%202017.pdf
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