
Elektrische scooter(s)

zakelijk aanschaffen

 

Voorbeelden van: MIA en VAMIL
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In deze brochure vind je informatie over het zakelijk aanschaffen van elektrische scooters. Daarnaast 

vind je meer informatie over financieringen en alle praktische informatie rondom de 

belastingregelingen.  
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Wat is de MIA en VAMIL? 
MIA staat voor milieu-investeringsaftrek. VAMIL staat voor willekeurige afschrijving milieu-

investeringen. Beide regelingen zijn in het leven geroepen om milieuvriendelijke investeringen fiscaal 

voordelig te maken. 

Door beide regelingen op de juiste manier toe te passen kan het belastingvoordeel tot wel 12% netto 

oplopen 

 

 

Voorwaarden van de MIA/VAMIL 
Om gebruik te maken van de Mia of Vamil gelden er voorwaarden. Hieronder staan de voorwaarden 

opgesomd. 

- Je bent ondernemer 

- Er wordt geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst staat. 

- Het bedrijfsmiddel voldoet aan de gestelde eisen van de milieulijst 

- Het bedrijfsmiddel wordt op tijd bij RVO (binnen 3 maanden na de aankoop) gemeld. 

- Het bedrijfsmiddel is nieuw en dus niet eerder gebruikt. 

- Het investeringsbedrag is minimaal 2500,- 

Wanneer er aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kun je de elektrische scooter(s) zakelijk 

kopen! 

 

Rekenvoorbeeld MIA/VAMIL 
De Nipponia eViball kost 3297,-. 

Het investeringsbedrag exclusief BTW á 21%  =   2724,79,- 

In aanmerking voor de MIA en VAMIL 50% = €1.362,40 

MIA (milieu-investeringsaftrek) aftrek: 13,5% = €183,92 

VAMIL: extra afschrijving in het eerste jaar is 75% van €1.362,40 = €1021,80 

Conclusie: 

Je onderneming betaald voor de Nipponia eViball een bedrag van  3297,- 
Hiervan is de btw aftrekbaar van €572,21 
De investeringsaftrek is €183,40 
En de versnelde afschrijving is €1021,80 
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Besparing belasting in eerste jaar. 

• Als de onderneming gedreven wordt als BV: 20% tot 25% van (€183,40 + €1021,80 = €1.205,20 ) 
= € 241,04 tot € 301,30 
 
 

• Als de onderneming een eenmanszaak of VOF: 36,5% tot 52% van (€183,40 + €1021,80 = 
€1.205,20 ) = € 439,90 tot € 626,70 

Dit maakt het een stuk aantrekkelijker om elektrisch naar je werk te gaan of om elektrisch te gaan 
bezorgen. 

 

Financiering 
Er zijn verschillende financieringen mogelijk om een elektrische scooter aan te schaffen. Kies een 

financiering die het beste aansluit op jouw situatie. 

- Leasen 

o Bij E-scooterexpert is het mogelijk om een E-scooter te leasen. Wij werken samen 

met Spraypay. Kies bij het afrekenen voor Spraypay, dan wordt je doorgestuurd naar 

de website van hen. Hier moeten enkele vragen worden beantwoord. Wanneer dit 

voldaan is ben je nu eigenaar van een gloednieuwe E-scooter, gefeliciteerd! 

o Op de website van Spraypay kun je zien wat jouw maandbedrag zal worden als je een 

lease afsluit. https://www.spraypay.nl/ Bereken onderaan de pagina het 

maandbedrag. 

- IN3 

o Bij IN3 kun je betalen in 3 termijnen en dat met 0% rente! De 3 termijnen zijn als 

volgt verdeelt: De eerste termijn betaal je meteen, de tweede na 1 maand en de 3e 

na 2 maanden. In 3 termijnen betalen zonder extra kosten, wel zo handig! 

- Betaalmethode op website 

o Bij E-scooterexpert kun je ook gewoon meteen afrekenen zonder ergens aan vast te 

zitten. Kies voor jouw favoriete betaalmethode: Ideal, creditcard of paypal. Liever 

een offerte op maat? Overboeken mag ook. Op de persoonlijke offerte staan altijd 

onze gegevens voor de overboeking. 

 

Helpt E-scooterexpert mij bij het aanvragen? 
Ja! Wij geven je alle benodigde documentatie zodat jij meteen de aanvraag bij de belastingdienst kan 

indienen. Helaas mogen we de aanvraag niet voor jou doen. We sturen alles meteen naar jou toe, 

zodat je dezelfde dag nog de aanvraag kan indienen, wel zo makkelijk! 

 

Heb je nog vragen rondom MIA/VAMIL? Neem dan contact op met onze klantenservice. We leggen je 

graag meer uit en maken een offerte op maat voor jouw bedrijf. 

https://www.spraypay.nl/

