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Elektrische auto
Wel of geen elektrische auto? Deze vraag wordt steeds vaker gesteld. Het aanbod neemt toe,
de actieradius wordt groter en het aantal oplaadpunten neemt toe.
Onderstaand een overzicht van de fiscale regelingen met betrekking tot de aanschaf van een
elektrische auto.
Bijtelling
De bijtelling van een volledig elektrische auto is vanaf de Datum Eerste Toelating in 2019 4%,
met een maximum van € 9.000. Dit betekent dat de bijtelling van 4% over de eerste € 50.000
van de catalogusprijs wordt berekend. Is de catalogusprijs meer dan € 50.000, dan geldt over
het meerdere een bijtelling van 22%. Het standaardbijtellingstarief is 22% van de
cataloguswaarde. Hierop wordt een korting verleend van 18% in 2019. Vanaf 2020 wordt de
korting verlaagd naar 14% en afgebouwd tot 0% in 2026.
Het maximum van de cataloguswaarde wijzigt eveneens de komende jaren. In 2020 wordt het
maximum € 45.000 en vanaf 2021 tot en met 2025 is het maximum € 40.000.
Geldigheidsduur verlaagd bijtellingspercentage
Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van een elektrische auto
(Datum Eerste Toelating) blijft van toepassing gedurende 60 maanden.

Investeringsaftrek
Voor de investering in een elektrische auto geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA). De
gewone investeringsaftrek (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) geldt bij auto’s alleen nog
voor taxi’s en bestelauto’s.
De MIA is een extra aftrekpost die van de winst mag worden afgetrokken en is van
toepassing als een investering voorkomt op de milieulijst van het RVO. Deze milieulijst wordt
jaarlijks uitgebracht. Volledig elektrisch aangedreven auto’s zijn onder code 3110
opgenomen op de Milieulijst 2019. De MIA bedraagt 27% van de aanschafwaarde van een
elektrische auto tot een investeringsbedrag van € 40.000. De maximale aftrek bedraagt
derhalve € 10.800.
Bij een investering in een elektrische bestelauto in de N1-categorie is de MIA 36% van de
aanschafwaarde van een elektrische auto tot een investeringsbedrag van € 75.000. Voor N2categorie en N3-categorie auto’s geldt dit maximum niet.
Voor waterstofpersonenauto’s geldt in 2019 ook een MIA percentage van 36% van de
aanschafwaarde van een elektrische auto tot een investeringsbedrag van € 50.000. Deze
auto’s zijn opgenomen onder code 3109 op de Milieulijst 2019.
De plug-in hybride personenauto’s staan niet meer op de Milieulijst.
Om voor de MIA in aanmerking te komen moet de investering binnen 3 maanden na het
aangaan van de investeringsverplichting bij het e-loket van RVO worden aangemeld. Als de
reservering van een elektrische auto het aangaan van de investeringsverplichting is dan gaat
de aanmeldingstermijn vanaf die datum in.
Versnelde afschrijving (VAMIL) is mogelijk bij investeringen in elektrische bestelauto’s en
waterstofpersonenauto’s.
BPM en motorrijtuigenbelasting
Voor een elektrische auto geldt een nihiltarief BPM. Er hoeft dus geen aanschafbelasting te
worden betaald.
Voor de motorrijtuigenbelasting geldt in 2019 een nihiltarief voor een volledig elektrische
auto. Voor de plug-in hybride auto geldt een half-tarief. Dit half-tarief blijft gehandhaafd tot
en met 2020.

BTW en energiebelasting
De hoofdregel is dat alle BTW aftrekbaar is en dat er jaarlijks een correctie op het
privégebruik wordt toegepast. De correctie kan op basis van de werkelijke
kilometerverhoudingen of op basis van een forfait (2,7% van de catalogusprijs).
Bij een elektrische auto wordt een energiebelasting geheven per kWh.

Kleine ondernemersregeling 2020
Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in. In de media wordt
hier op dit moment de nodige aandacht aan geschonken. Hierover is door ons in de
nieuwsbrief van mei van dit jaar ook al het nodige verteld. De keuze hangt echter niet alleen
van de aangegeven grens van de omzet af. Het is van belang ook andere factoren mee te
nemen voor het maken van de juiste keuze in uw eigen situatie. Denk hierbij aan de
toekomstige ontwikkelingen (omzetgroei, investeringen etc.) Om met ingang van 1 januari
2020 deel te kunnen nemen aan deze regeling moet voor 20 november 2019 een
aanmeldingsformulier worden ingediend bij de belastingdienst.

Investeringsaftrek 2019 of 2020?
Zorg ervoor dat je investeringsaftrek zo groot mogelijk wordt door je investeringen goed te
plannen of fiscaal zo voordelig mogelijk wordt benut.
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedraagt bij een investering van bijvoorbeeld
€ 100.000 in 2019 € 16.051. Wordt deze investering over 2019 (€ 50.000) en 2020 (€ 50.000)
uitgespreid dan bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € 28.000.
Het verwachte resultaat over 2019 kan ook bepalend zijn of er in 2019 nog geïnvesteerd
moet worden of in 2020. Het belastingtarief bepaald mede de hoogte van het fiscaal
voordeel.
De investering moet deel uitmaken van de normale bedrijfsuitvoering. Dan kan het fiscaal
aantrekkelijk zijn om de investering enkele maanden naar voren te halen; dus nog in 2019 te
laten plaatsvinden in plaats van in 2020.

