
Z A K E L I J K E
V O O R D E L E N  DE  VOORDELEN VAN HET  ZAKEL I JK

AANSCHAFFEN VAN EEN  STROMER

E G B E R T S  P R E M I U M  S T O R E

A A N S C H A F
V O O R D E L E N



BTW EN
SUBSIDIES

u voor het eerst een fiets koopt of
leaset voor uw werknemer

BTW:
U kunt de btw van de aanschafkosten en
losse kosten voor de fiets aftrekken als
voorbelasting. Als u de fiets van de
zaak ook privé gebruikt, moet u bepalen
hoe u met de btw omgaat.

Omdat u de fiets voor uw werknemer
betaalt, kunt u de kosten aftrekken van
de winst. Dit doet u met een jaarlijkse
afschrijving. 
Btw is aftrekbaar voor maximaal 
€ 130 wanneer u voldoet aan de
voorwaarden. Dat betekent dat u voor
een fiets van € 749 (inclusief btw) of
minder de volledige btw mag aftrekken,
als:

uw werknemer geen andere
vergoedingen voor woon-werkverkeer
krijgt
uw werknemer geen eigen bijdrage
betaalt voor de fiets

BTW is aftrekbaar voor
maximaal € 130,- wanneer u
voldoet aan de voorwaarden.

Subidies:
Milieu-investeringsaftrek (hierna: MIA):
27% van de aanschafwaarde komt in
aanmerking voor een aftrek.
 Bij een Speed-pedelec van € 5.000
exclusief BTW is de aftrek dan: € 5.000 x
27% = € 1.350

Versnelde afschrijving milieu-
investeringen (hierna: Vamil):
75% van de aanschafwaarde komt in
aanmerking voor een aftrek. Op de
Speed-pedelec kun je extra snel 

Egberts Premium Store



SUBSIDIES EN
BIJTELLING

afschrijven mits het bedrijfsmiddel op
de milieulijst staat. In het jaar van
ingebruikname kun je al 75% van de
aanschafwaarde willekeurig afschrijven.

Het overige deel van 25% schrijf je af in
vijf jaar. Dit betekent dat je de kosten
dus eerder in aftrek mag brengen dan
de aanschafprijs van andere
bedrijfsmiddelen en dat levert een
timing voordeel op. In het eerste jaar
mag je dus al 80% = € 4.000 afschrijven.
De Vamil die je ontvangt hangt af van
het van toepassing zijnde
belastingtarief. Voor de IB ondernemer
is dit maximaal 49,50% (2022) en voor
de B.V. is dit maximaal 25,8% (2022).

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(hierna: KIA):
Door het toepassen van deze regeling 

u voor het eerst een fiets koopt of
leaset voor uw werknemer
uw werknemer geen andere
vergoedingen voor woon-werkverkeer
krijgt
uw werknemer geen eigen bijdrage
betaalt voor de fiets

kun je, mits je aan de voorwaarden
voldoet, 28 procent van de totale
investering in aftrek brengen. Als we de
e-bike uit ons voorbeeld nemen is dat €
1.400 (€ 5.000 x 28%).

Bijtelling:
Omdat u de fiets voor uw werknemer
betaalt, kunt u de kosten aftrekken van
de winst. Dit doet u met een jaarlijkse
afschrijving. Btw is aftrekbaar voor
maximaal € 130 wanneer u voldoet aan
de voorwaarden. Dat betekent dat u voor
een fiets van € 749 (inclusief btw) of
minder de volledige btw mag aftrekken,
als:
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SAMENVATTING EN
REKENVOORBEELD Samengevat betekent dit het volgende:

Voor de IB ondernemer kost de Speed-
pedelec uiteindelijk slechts € 5.000 – €
2.873= € 2.127.
 Voor de B.V. kost de Speed-pedelec
uiteindelijk € 5.000 – € 1.742 = €
3.258.

Boekhouder of accountant
Vraag altijd uw boekhouder of
accountant voor het beste advies
voor uw onderneming. 

Stromerlease:
Uiteraard is het ook mogelijk om een
Stromer te leasen. Hier hangen ook
mooie voordelen aan voor zowel:
werkgever, werknemer en ZZP'er. Wij
werken samen met professionele
leasemaatschappijen en maken graag
een offerte op maat. 

Samengevat:
Er zijn meerdere voordelen mogelijk bij
de aanschaf van een Stromer. U heeft
BTW korting en mogelijk kunt u gebruik
maken van de volgende subsidies;
MIA, Vamil en KIA. 

Rekenvoorbeeld:
Uitgaande dat de speed-pedelec 
€ 5.000,- kost.
Een optelling van dit voordeel in het
eerste jaar is aftrek MIA van € 1.350,
voordeel VAMIL € 4.000, voordeel KIA €
1.400 = € 6.750 * 25,8 % = € 1.742. Bij
een IB onderneming is het € 6.750 * 86%
= € 5.805 * 49,50% = € 2.873 (rekening
houdend met de MKB winstvrijstelling).
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