
Fiscale Voordelen
versie 09122020

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Ook ondernemers ervaren de voordelen van elektrisch rijden, 
want het is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor hun portemonnee. Wanneer u als ondernemer 
een Eysing aanschaft, zijn er een aantal aantrekkelijke fiscale regelingen waar u gebruik van kunt maken 
waardoor u tot 47% fiscaal voordeel op de consumentenprijs kunt krijgen. Wij adviseren u graag over 
de beschikbare regelingen en hebben deze alvast voor u uiteengezet en daar enkele rekenvoorbeelden 
voor gemaakt.

1. AANSCHAFREGELINGEN

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) 
zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Als u in investeert in 
bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

• MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA). Momenteel is bepaald dat u 13,5% van 50% van de 
aanschafprijs van uw Eysing direct mag worden afgetrokken van uw winst. Uw Eysing kwalificeert 
zich voor gebruik van deze milieumaatregel. 

• WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING (VAMIL). Momenteel is bepaald dat 75% van 50% van de aanschafprijs 
van uw Eysing direct mag worden afgeschreven door deze ten laste van uw winst te boeken. De 
restwaarde dient over de resterende termijnen te worden afgeschreven.

• KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA). De KIA geldt onder andere voor de investering 
in een Eysing. Het bedrag van de aftrek is momenteel maximaal 28% van het aankoopbedrag, 
afhankelijk van andere investeringen die u in deze regeling wenst te faciliteren.

• GEMEENTELIJKE SUBSIDIES. Ondernemers en particulieren kunnen in een aantal Nederlandse 
gemeenten een subsidie aanvragen voor de aanschaf of lease van een Eysing. Zo hopen de 
gemeenten het lokale milieu te verbeteren. Raadpleeg uw gemeente.

2. REKENVOORBEELDEN

In het jaar van aankoop mag u een groot deel van de aanschafprijs van uw belastbare bedrijfswinst 
aftrekken. Daarnaast mag u de aanschafkosten op een door u te bepalen tijdstip afschrijven. Indien u 
zichzelf winst uit uw onderneming uitkeert en daar inkomstenbelasting over betaalt, dan geldt momenteel 
onderstaande rekenvoorbeeld:

Fiscaal voordeel in geval van winstuitkering uit onderneming met privé aanslag Inkomstenbelasting (IB)
Pioneer S – Oyster Grey – Italian Nappa Rosso   consumentenprijs 8.800
Aankoopbedrag e-moped excl. 21% btw 7.273
KIA-regeling 28.00% over 7.273 -/- 2.036
MIA-regeling 13.50% over 3.636 -/- 491
VAMIL-regeling 75.00% over 3.636 -/- 2.737

Totaal bruto subsidie voordeel 5.255
Netto aanschaf bij 37.35% IB 5.310
Netto aanschaf bij 49.50% IB 4.672

Uw fiscale voordeel bedraagt in dit geval tot 47% van de consumentenprijs
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Mocht u geen winst naar privé uitkeren, dan is er ook de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor 
aftrek van uw aankoop via de aanslag voor uw vennootschapsbelasting (VPB):

Fiscaal voordeel op aanslag Vennootschapsbelasting (VPB)
Pioneer S – Oyster Grey – Italian Nappa Rosso   consumentenprijs 8.800
Aankoopbedrag e-moped excl. 21% btw 7.273
KIA-regeling 28.00% over 7.273 -/- 1.574
MIA-regeling 13.50% over 3.636 -/- 379
VAMIL-regeling 75.00% over 3.636 -/- 2.108

Totaal bruto subsidie voordeel 5.255
Netto aanschaf bij 16.50% VPB 6.406
Netto aanschaf bij 25.00% VPB 5.959

Uw fiscale voordeel bedraagt in dit geval tot 32% van de consumentenprijs

De hoogte van uw netto voordeel is afhankelijk van uw eigen situatie, de rechtspersoon van uw 
onderneming en het belastingtarief waarover u uw winsten en of inkomsten afrekent aan de 
Belastingdienst. Eventueel komt u zelfs (gedeeltelijk) voor beide fiscale kortingen in aanmerking. Het 
VPB-laagtarief wordt mogelijk in 2021 aangepast naar 15%. Hierover is op dit moment nog geen definitief 
besluit genomen door de overheid.

3. VOORWAARDEN FISCUS

Zoals u gewend bent bij leasevoorwaarden voor auto’s, hoeft u voor zakelijk gereden kilometers geen 
bijtelling te betalen. Woon-werkverkeer valt hier gewoon onder. 

Voor privé gereden kilometers geldt dat een bijtelling berekend wordt over de (relatief lage) werkelijke 
kosten per kilometer. De fiscale bijtelling wordt over alle privé gereden kilometers berekend en staat 
los van de cataloguswaarde van de Eysing. De bijtelling is gelijk aan de werkelijke kosten per kilometer 
vermenigvuldigd met de privé gereden kilometers (eventueel verminderd met de eigen bijdrage). 
De werkelijke kosten per kilometer wordt berekend door alle kosten van de Eysing in een volledig 
kalenderjaar bij elkaar te tellen en te delen door het aantal gereden kilometers. Denk daarbij aan kosten 
van onderhoud, verbruik, verzekering en afschrijving. Via de Eysing Connect App heeft u real-time inzicht 
in uw (onderhouds)kosten, uw gereden kilometers en is het aanleveren van een ritadministratie en de 
bijbehorende berekeningen zeer eenvoudig.

4. DISCLAIMER EYSING

• Fiscale voordelen worden mogelijke gemaakt door de Overheid. Subsidieregelingen en 
beschikbaarheid daarvan worden niet door Eysing bepaald. U kunt geen rechten ontlenen aan 
bovenstaande prijzen, overzichten en rekenvoorbeelden. 

• Om gebruik te kunnen maken van de MIA en de VAMIL dient u de aankoop van uw Eysing binnen drie 
maanden aan te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). De KIA hoeft u niet 
aan te melden bij RvO. Wij kunnen uw boekhouder of accountant hierover adviseren. 

• De fiscale voordelen gelden in beginsel niet voor de aanschaf van Eysing-accessoires en aanvullende 
diensten, zoals onderhoudscontracten, verzekeringen en abonnementskosten voor Eysing Connect. 
Mocht u daar vragen over hebben, dan adviseren we u graag over de meest gunstige mogelijkheden.
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