
Fiscale aftrek voor elektrisch rijden
Duurzame bedrijven kunnen rekenen op fiscale aftrek voor 
milieuvriendelijke investeringen. Via de MIA\Vamil-regeling 
mag namelijk een deel van de kosten worden afgetrokken van 
de fiscale winst (MIA) en/of vrij worden afgeschreven (Vamil). 
Investeert u binnen uw bedrijf met hart voor het milieu,  dan 
levert u dit niet alleen een groen imago op, maar óók minder 
winstbelasting. In dit leaflet zetten we de mogelijkheden van 
de MIA\Vamil voor investeringen in elektrisch rijden op een rij.

De MIA\Vamil-regeling

Ondernemers stimuleren te investeren in een duurzame 
bedrijfsvoering. Dat is het doel van de MIA (Milieu-
investeringsaftrek) en de Vamil (de Willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen). De overheid betaalt daarom mee aan zo’n 
360 minder milieu belastende investeringen. Deze investeringen 
staan allemaal op de Milieulijst 2013 van de MIA\Vamil-regeling. 
Op de website van de MIA\Vamil kunt u eenvoudig in deze lijst 
zoeken op branche, trefwoord of bedrijfsmiddelcode. Hierdoor 
krijgt u een overzicht van investeringen die binnen uw bedrijf 
milieuwinst kunnen opleveren. Op de Milieulijst staan ook 
zogenoemde generieke codes. Deze maken fiscale aftrek mogelijk 
voor (maatwerk) investeringen met een flinke milieuwinst. De 
milieuwinst mag hierbij op verschillende manieren worden 
gerealiseerd.  

Het fiscaal voordeel hangt af van de CO2-uitstoot van de auto. 
Er zijn twee mogelijkheden. Onderstaande tabel illustreert de 
verschillen:

Elektrisch rijden op de Milieulijst 2013

MIA\Vamil biedt fiscaal voordeel voor ondernemers die 
investeren in milieuvriendelijke personenauto’s. Er zijn 
verschillende typen op de markt:

Auto’s met uitsluitend een elektromotor, ofwel BEV (Battery 1. 
Electric Vehicle);
elektrisch met range extender: aandrijving van de wielen met 2. 
een elektromotor, maar een brandstofmotor voor het opladen 
van de accu wanneer deze leeg raakt;
hybrides: hebben zowel een elektromotor als een 3. 
brandstofmotor voor de aandrijving;
plug-in hybride: een hybride waarvan de accu aan het 4. 
stopcontact kan worden opgeladen.

Rekenvoorbeeld E-auto

Uitgaande van:
Aanschafprijs: €30.000
Gemiddeld belastingtarief 24%
Gemiddeld rente- en liquiditeitvoordeel van Vamil 3%

 Netto voordeel 75% Vamil:   3% x € 30.000 =  € 900
 Netto voordeel 36% MIA:  36% x 24% x 30.000 =  € 2.592
 Totaal voordeel:   € 3.492

Dit is exclusief het BPM-voordeel en eventuele andere fiscale 
voordelen zoals een lagere bijtelling.

Elektrisch aangedreven voertuig * Zeer zuinige personenauto

Code op Milieulijst F 5070 E 5076

voordeel 36% MIA + 75% Vamil Alleen 13,5% MIA

aandrijving uitsluitend elektromotor (BEV)  •	
gevoed door een lithiumhoudende accu
range extenders of plug-in hybride met CO•	 2-
uitstoot lager dan 50 g/km 

Zeer zuinig met brandstofmotor•	
overige hybrides en plug-in hybrides •	

CO2-uitstoot Lager dan 50 g/km 50-95 g/km voor benzine-, •	
50-88 g/km voor dieselauto’s•	

* Zie de positieve lijst op www.agentschapnl.nl/miavamil voor automerken en -typen die onder deze code vallen



Op www.agentschapnl.nl/miavamil kunt u onder 
’praktijkvoorbeelden’ ervaringen lezen van ondernemers met 
de MIA\Vamil. Voor leasebedrijven hebben we op de site nog 
vragen en antwoorden beschikbaar voor de toepassing van 
MIA en Vamil.

Investeren in schoon transport wordt beloond

Naast fiscaal voordeel voor elektrisch rijden, is sinds 1 oktober 
2012 ook subsidie beschikbaar voor ondernemers die inves-
teren in schoon transport. Zo is er voor schone bestelwagens 
en taxi’s €20 miljoen beschikbaar gesteld door staatssecretaris 
Atsma. Schone dieselvoertuigen, affabriek CNG/LPG voer-
tuigen en elektrische voertuigen kunnen profiteren van
een subsidiebedrag van € 1.250 of € 3.000. Meer informatie 
over deze regeling vindt u op www.agentschapnl.nl/sbt. 

Ook schoon zwaar vervoer wordt gestimuleerd. Vrachtwagens 
en bussen (max. massa 5001 kg of hoger) die voldoen aan de 
EuroVI norm kunnen een subsidiebedrag van € 4.500 krijgen. 
Voor de klasse 3500 t/m 5000 kg is € 1.250 beschikbaar. Meer 
informatie vindt u op www.agentschapnl.nl/euroVI.

Andere bedrijfsmiddelen met MIA\Vamil

Daarnaast is er MIA\Vamil-voordeel voor onder andere 
investeringen in oplaadpunten voor elektrische auto’s, hybride 
bestelauto’s en in andere voertuigen met elektromotor, zoals 
brommers en snorfietsen. Raadpleegt u voor de meest recente 
milieueisen per bedrijfsmiddel de Milieulijst 2013. Deze kunt u 
downloaden van www.agentschapnl.nl/miavamil.

MIA en Vamil

MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen) zijn twee fiscale stimuleringsregelingen. 
Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking 
komen voor de MIA òf voor de Vamil of voor beide. Bedrijven 
kunnen via de MIA tot 36 procent van de investeringskosten voor 
een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale 
winst en/of via de Vamil 75 procent van deze investeringskosten 
vrij afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. 
Als u bijvoorbeeld 40.000 euro investeert in een elektrische auto, 
mag u met MIA 36% x € 40.000 = €14.400 extra aftrekken van 
uw winst voor belasting. Daarnaast kunt u met Vamil 75% van 
de investering op een willekeurig moment afschrijven. Uw netto 
fiscaal voordeel kan daarmee oplopen tot 5.800 euro. 
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Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van 
Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor 
diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie 
en internationaal. Agentschap NL is hèt aanspreekpunt voor 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en 
advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Milieu en Leefomgeving stimuleert de realisatie van 
duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing 
aan milieuwetgeving en met financiering, innovatie en advies.
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     innovatie en internationaal
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