KIA, MIA en VAMIL
Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met
de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-investering (VAMIL). Het
ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke
investeringen en daar valt de elektrische scooter ook onder (B 3118).
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De elektrische scooter kan gezien de wettelijke definitie als een bedrijfsmiddel in aanmerking komen
voor de KIA. Uit de limitatieve opsomming in de wet kan worden opgemaakt dat de elektrische scooter
binnen de kaders van de KIA valt en daarmee in aanmerking komt voor deze faciliteit. Het gaat om een
voertuig dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt als zijnde een elektrische scooter.
Hoewel een zuinige personenauto sinds 2014 niet meer in aanmerking komt voor de KIA, komt de
elektrische scooter hier wel voor in aanmerking.
Vooral voor de kleinere ondernemingen is het interessant om te investeren in de elektrische scooter.
Dit heeft te maken met het maximumbedrag dat gehanteerd wordt bij de KIA.
Om in 2021 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag
tussen € 2.401 en € 328.721 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u
de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.
INVESTERING
Niet meer dan € 2.400
€ 2.401 t/m € 59.170
€ 59.171 t/m € 109.574
€ 109.575 t/m € 328.721
Meer dan € 328.721

KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK
0%
28% van het investeringsbedrag
€ 16.568
€ 16.568 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 109.574
0%

Links staan de investeringen die, minimaal tot maximaal, kunnen worden gedaan om in aanmerking te
komen voor de KIA. Rechts staan de percentages en bedragen die afgetrokken mogen worden van de
fiscale winst van de B.V. wanneer dat voor u het geval is. Het is van belang dat er minimaal € 2.400
wordt geïnvesteerd en nooit meer dan € 328.721 om als B.V. voor de KIA in aanmerking te komen.
Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Door de MIA-regeling kan een ondernemer zijn fiscale winst verlagen. De ondernemer kan profiteren
van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag, afhankelijk van het
type investering, dat bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek komt. Hoe hoog de
investeringsaftrek is wordt bepaald door het soort bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd. Voor
een elektrische brom- of snorfiets zal de MIA 13,5% zijn.
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
De VAMIL-regeling biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door de
ondernemer te bepalen tijdstip af te schrijven. De overige 25% schrijft de ondernemer regulier af.
Door de snelle afschrijving wordt de fiscale winst verminderd en betaalt de ondernemer minder
inkomsten- of vennootschapsbelasting in dat jaar. Dit biedt u een rente-en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen die vaak worden gecombineerd.
Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Onder deze
lijst valt de elektrische scooter (bedrijfsmiddelcode: B 3118).
Voorwaarden van de MIA en/of VAMIL
Iedere onderneming die in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden
vestiging heeft en inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de
MIA en/of VAMIL regeling. U komt in aanmerking voor de MIA en/of VAMIL als uw investering voldoet
aan de volgende voorwaarden:
• Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst (in dit geval B 3118).
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
• De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het
bedrijfsmiddel.
• De investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2500,-.
• U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen Energie-investeringsaftrek én Milieu
investeringsaftrek tegelijk krijgen.
• Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt.
• U meldt het bedrijfsmiddel op tijd bij RVO (hoofdregel: binnen 3 maanden nadat u de
opdracht tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan).
Eenmanszaak
Als men als eenmanszaak zelf BTW in rekening kan brengen, kan men de BTW terugkrijgen bij de
aanschaf van een elektrische scooter. Wanneer dit niet het geval is, houd hier dan rekening mee in de
berekening. Het geïnvesteerde bedrag is dan hoger, dit bedrag is dan namelijk inclusief BTW.
De winst in een eenmanszaak wordt belast via de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de winst wordt
de belastingschijf bepaald. In de onderstaande voorbeeldberekening, voor een Eenmanszaak, zijn wij
uitgegaan van belastingschijf 2, ofwel 40,8%.
B.V.
Als B.V. kunt u de BTW terugkrijgen bij de aanschaf van een elektrische scooter. Het is per bedrijf
verschillend in welke belastingschijf het bedrijf voor de VPB (Vennootschapsbelasting) valt. Ook hierbij
kunt u, wanneer u de juiste percentages en getallen hebt via onderstaande berekening gebruik maken
om uw exacte voordeel te berekenen. Wij zijn in de berekening uitgegaan van een belastingtarief van
25%.

Voorbeeld NIU N-Pro
Model:
Verkoopprijs:
BTW 21:
Nettoprijs:
Investering:

NIU N-PRO
€ 4.499,€ 780,82
€ 3.718,18
€ 3.718,18

Aftrek winst voor belasting KIA & MIA
Jaar 1
KIA

28% van € 3.718,18

MIA

13,5% van het geïnvesteerde bedrag

€ 1041,10
€ 501,95

U heeft een keus in afschrijving, u kunt de investering met of zonder VAMIL afschrijven. Dit hangt af
van de belastingschaal waarin uw bedrijf dat jaar valt en wat voor u het voordeligste is per jaar. Bij
dit voorbeeld is de afschrijving via de VAMIL in het eerste jaar relatief hoog en daarna elk jaar relatief
laag. De afschrijving zonder VAMIL is lineair, zoals het voorbeeld hieronder. Dit is ook mogelijk, dan
schrijft u elk jaar 20% van het investeringsbedrag af van de winst. De voorbeeldberekeningen staan
hieronder waarin wij uitgaan van een afschrijvingstermijn van 5 jaar.
Aftrek winst voor belasting via VAMIL
Jaar 1
Afschrijving
met Vamil

75% van geïnvesteerde bedrag
+ 5%= € 2788,64 + 185,91 =

Afschrijving
zonder Vamil

Lineair 20% van geïnvesteerde
bedrag:

€ 2974,55
€ 743,64

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Totaal na
jaar 5

5%

5%

5%

5%

100%

€ 185,91 € 185,91 € 185,91 € 185,91

€ 3718,18

20%

100%

20%

20%

20%

€ 743,64 € 743,64 € 743,64 € 743,64

€ 3718,18

Belastingvoordeel KIA, MIA & VAMIL (Eenmanszaak)
Doordat je een deel van het geïnvesteerde bedrag mag aftrekken van de winst, via de, MIA en
VAMIL, betaal je over dit bedrag geen Inkomsten/Vennootschapsbelasting. Dat levert je de volgende
fiscale voordelen op:
InvesteringsAftrek winst
Percentage Inkomsten/ Netto Voordeel
bedrag
voor belasting
Vennootschapsbelasting
KIA
€ 3718,18
28%
40,8%
= € 424,76
MIA
€ 3718,18
13,5%
40,8%
= € 204,79
VAMIL
€ 3718,18
75%
40,8%
= € 1137,76*
Afhankelijk van belastingschaal
* In 1e fiscale jaar

Uw voordeel
In onderstaande tabel staat beschreven wat uw uiteindelijk fiscale voordeel is en wat de uiteindelijk
investering in het jaar van aanschaf zal zijn.
Fiscaal voordeel na 5 jaar
Investering
Berekening € 4.499

BTW
€ 780,82

KIA
€ 424,76

MIA
€ 204,79

VAMIL
€ 1.137,76

Belastingvoordeel
€ 1.767,31

Uiteindelijke investering
Berekening

Adviesprijs
€4.499

Belastingvoordeel
€ 1.767,13

Totale investering
€ 2.731,87

Belastingvoordeel KIA, MIA & VAMIL (BV)
Doordat je een deel van het geïnvesteerde bedrag mag aftrekken van de winst, via de KIA, MIA en
VAMIL betaal je over dit bedrag geen Inkomsten/Vennootschapsbelasting. Dat levert je de volgende
fiscale voordelen op:
InvesteringsAftrek winst
Percentage Inkomsten/ Netto Voordeel
bedrag
voor belasting
Vennootschapsbelasting
KIA
€ 3718,18
28%
25%
= € 260,27
MIA
€ 3718,18
13,5%
25%
= € 125,49
VAMIL
€ 3718,18
75%
25%
= € 697,16*
Afhankelijk van belastingschaal
* In 1e fiscale jaar

Uw voordeel
In onderstaande tabel staat beschreven wat uw uiteindelijk fiscale voordeel is en wat de uiteindelijk
investering in het jaar van aanschaf zal zijn.
Fiscaal voordeel na 5 jaar
Investering
Berekening € 4.499

BTW
€ 780,82

KIA
€ 260,27

MIA
€ 125,49

VAMIL
€ 697,16

Belastingvoordeel
€ 1.082,92

Uiteindelijke investering
Berekening

Adviesprijs
€4.499

Belastingvoordeel
€ 1.082,92

Totale investering
€ 3.416,08

NB: Houd bij de voorbeeldberekening van het belastingvoordeel rekening met de situatie van het bedrijf. De
bovengenoemde bedragen zijn slechts een indicatie en kunnen per bedrijf variëren. Bezoek voor meer informatie over de
KIA, MIA en VAMIL de onderstaande link en raadpleeg in geval van vragen altijd een accountant om te kijken op welke
manier de regelingen van toepassing zijn voor uw bedrijf en wat het voordeel in uw specifieke situatie zal zijn.
Bovenstaande berekening is gebaseerd op de cijfers en percentages gegeven door de belastingdienst. Zie de website voor
meer uitleg en berekeningen.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/bedrijfskosten_en_i
nvesteren/investeringsregelingen/
Aanvragen van de KIA, MIA en VAMIL
Het aanvragen van de KIA, MIA en/of VAMIL moet binnen 3 maanden na aanschaf gebeuren. Dit kan via:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers/melden
Let op: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in dit document gepresenteerde voorbeelden/berekeningen.
PEM bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden
informatie. Doe altijd eigen onderzoek wanneer je recht denkt te hebben op de KIA, MIA, Vamil regeling van de overheid
om er zeker van te zijn dat je deze ook zult ontvangen.

