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1.  NATIONALE SUBSIDIES 
EN REGELINGEN

1A. Lagere bijtelling privégebruik
  Voor volledig elektrisch auto’s geldt bij aanschaf in 2016 t/m 2018 4% bijtelling over de 

catalogusprijs inclusief omzetbelasting. Deze bijtelling blijft 60 maanden geldig vanaf 
datum 1e tenaamstelling. Daarna wordt het bijtellingspercentage aangepast aan het dan 
geldende tarief. Bij aanschaf in 2019 en 2020 geldt voor volledig elektrische voertuigen 
4% bijtelling voor het deel van de catalogusprijs tot en met € 50.000, daarboven geldt 
het tarief van 22%.

1B.  Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting personenauto’s (MRB) 
Voor volledig elektrisch auto’s personenauto’s geldt een vrijstelling MRB tot en met 31 
december 2020. Let op, normaliter is de MRB een behoorlijk bedrag, maar “gewone” 
bestelauto’s genieten ook een verlaagd tarief. Taxi’s krijgen zelfs een volledige vrijstelling. 
Ten slotte genieten alle emissiearme auto’s sinds 2016 gereduceerde tarieven en daalt 
het algemene MRB-niveau met ingang van 2017 gemiddeld 2%.

1C.  Vrijstelling BPM personenauto’s 
Er hoeft geen BPM te worden betaald voor volledig elektrische auto’s bij aanschaf 
in 2016-2020. Overigens zal voor andere auto’s in 2020 de aanschafbelasting met 12 
procent zijn gedaald. Hoe die afbouw eruit gaat zien is nog niet bekend.

1D. Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA) 
  Voor bestelauto’s en taxi’s is de KIA van toepassing, voor Nissan auto’s 28% aftrek over 

de totale investeringskosten. Als men de auto binnen een periode van 5 jaar toch weer 
verkoopt, dan geldt een desinvesteringsbijtelling naar rato van de resterende periode.

  De KIA is ook van toepassing op tweedehands bedrijfsmiddelen. Let op dat het 
percentage KIA wordt berekend over alle premiabele investeringen in een kalenderjaar. 
Dus indien het totaal aan andere investeringen hoger wordt, kan het voordeel uit KIA 
dalen of zelfs nihil zijn.

  In geval van verlies of erg weinig winst, zal KIA het fiscale verlies vergroten c.q. laten 
ontstaan. Dit fiscale verlies (daarin is geen onderscheid tussen het oorspronkelijke verlies 
en het kunstmatig door KIA veroorzaakte deel daarvan) mag worden verrekend met 
winst in andere jaren:

 •  Inkomstenbelastingplichtig: verlies in een jaar mag worden verrekend met winsten in 
de drie voorgaande jaren en zes volgende jaren;

 •  Vennootschapsbelastingplichtig: verlies in een jaar mag worden verrekend met winst in 
het voorgaande jaar en negen volgende jaren.
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Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.300 0%

€ 2.301 t/m € 56.024 28%

€ 56.024 t/m € 103.748 € 15.687

€ 103.749 t/m € 311.242 € 15.6687 verminderd met 7,56% van het deel van het 
investeringsbedrag boven de € 103.748

meer dan € 311.242 0%

1E. Milieu Investeringsaftrek (MIA) 
   Er geldt voor volledig elektrische voertuigen een extra aftrek van 36% over maximaal 
 € 50.000 aan investeringskosten. Nissan auto’s zijn allen goedkoper en hebben dus   
 geen last van deze aftopping. BTW is subsidiabel als de aanvrager deze niet in aftrek 
 kan brengen.

 Voorwaarden aan de oude auto:
 • Niet van toepassing

 Voorwaarden aan de nieuwe auto:
 • Nieuw
 •  Als de dealer de auto in gebruik heeft gehad (anders dan als bedrijfsvoorraad), kan de 

klant in principe geen MIA meer aanvragen. Echter: onder voorwaarden kan de auto 
als “ongebruikt” worden aangemerkt, zodat de klant toch kan aanvragen. De auto 
moet dan maximaal zes maanden oud zijn of er mag ten hoogste 6000 kilometer 
mee gereden zijn. In de goedkeuring van de staatssecretaris waarop dat is gebaseerd, 
wordt overigens niet gesteld dat het per se een demowagen moet zijn. Dus ook bij 
bijvoorbeeld 6 maanden verhuur gevolgd door koop, kan de klant MIA aanvragen.

 • Personenauto, taxi of bestelauto.
 •  Als de auto wordt verkocht binnen de reguliere afschrijvingstermijn, dan geldt een 

desinvesteringsbijtelling naar rato van de resterende periode.
 • Aangeschaft in 2015 of 2016.
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 Voorwaarden aan de aanvrager:
 •  Is belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

  Er is een zeer groot budget beschikbaar waarvan uitputting onwaarschijnlijk is. Onder 
de voorwaarden in deze samenvatting kan een subsidieaanvraag worden ingediend 
t/m 31-03-2017. Anders geldt de (nu nog onbekende) Milieulijst 2017 met mogelijk andere 
voorwaarden.

 Procedure:
 • Schaf het voertuig aan.
 •   Aanvraag indienen bij RVO via eLoket uiterlijk 3 maanden na het aangaan van de 

koopverplichting
 •   Binnen enkele weken volgt een ontvangstbevestiging en de mededeling dat de 

aanvraag mogelijk wordt gecontroleerd. Er volgt geen bericht dat de subsidie is 
toegekend of verleend. Wel nog of er wel of geen controle plaatsvindt.

 •   Het referentienummer is al voldoende voor het verwerken in de aangifte 
vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting over het jaar waarin de auto in gebruik 
is genomen of tenminste (deel)betaling heeft plaatsgevonden.

  In geval van verlies of erg weinig winst, zal MIA het fiscale verlies vergroten c.q. laten 
ontstaan. Dit fiscale verlies (daarin is geen onderscheid tussen het oorspronkelijke verlies 
en het kunstmatig door MIA veroorzaakte deel daarvan) mag worden verrekend met 
winst in andere jaren: 

 •  Inkomstenbelastingplichtig: verlies in een jaar mag worden verrekend 
met winsten in de drie voorgaande jaren en zes volgende jaren;

 •  Vennootschapsbelastingplichtig: verlies in een jaar mag worden
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2.  LOKALE SUBSIDIES
2A. Sloopregeling Rotterdam
  Het doel van de sloopregeling is het tegengaan van luchtvervuiling door personenauto’s 

en lichte bestelauto’s (max. 3.500 kg) in de gemeente Rotterdam.

  De bijdrage is een vast bedrag afhankelijk van auto of bestelauto, brandstof, gewicht en 
bouwjaar. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1.  U laat uw oude auto slopen (personen- of bestelauto). 
Bijdrage: €1.000-2.500

 2.  U laat uw oude auto slopen en koopt een schonere auto terug (CNG of elektrisch). 
Bijdrage: €4.500-6.500

 3.  U ruilt uw bestelauto in en koopt een schonere bestelauto terug. Bijdrage: € 500-1.500.

 Voorwaarden aan de oude auto:
 •  Betreft een benzine, LPG of CNG-personen- of bestelauto van vóór juli 1992, of een 

diesel personen- of bestelauto van vóór 2001. 
 • Indien een bestelauto, dan max. 3.500 kg.
 •  Indien een personenauto dan niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid 

of een gehandicaptenvoertuig, ingericht voor het vervoer van personen, met niet 
meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend; in ieder geval 
wordt als personenauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie M met 
de voertuigclassificatie M1 en een voertuig dat geregistreerd is als personenauto als 
bedoeld in de Regeling voertuigen ex Wegenverkeerswet 1994;

 •  Het voertuig moet op het moment van aanvragen van de subsidie nog minstens één 
maand een geldige APK hebben.

 •  Het Nederlandse kentekenbewijs mag niet ongeldig zijn verklaard of ingevorderd.
 •  Voertuig mag niet vanaf 1 juni 2015 zijn opgenomen in een bedrijfsvoorraad van een 

RDW-erkend bedrijf.

 Voorwaarden aan de te kopen auto:
 • Hoeft niet nieuw te zijn.
 • Aangekocht bij een autobedrijf met een RDW-erkenning “bedrijfsvoorraad”.
 •  Personen- of bestelauto aangedreven door een elektromotor of een affabriek CNG-

installatie.
 • In rijwaardige staat met nog minimaal 6 maanden geldige APK.
 •  het kentekenbewijs is niet ongeldig of ingevorderd of heeft eerder op naam van de 

aanvrager gestaan.
 • De tenaamstelling moet minimaal 6 maanden ongewijzigd blijven.
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 Aanvragers zijn particulieren en rechtspersonen. Voorwaarden aan hen:
 • per aanvrager voor max. 4 auto’s subsidie
 • oude auto is uiterlijk op 1-6-2015 op hun naam gesteld
 •  de nieuwe auto moet op zijn naam gesteld zijn of op naam van de leasemaatschappij 

waarmee een leaseovereenkomst is afgesloten
 • uiterlijk vanaf 1-6-2015 in Rotterdam ingeschreven (volgens GBA of KvK)
 •  in geval van een bedrijf: overlegging van een de minimis verklaring (d.w.z. dat 

subsidieverlening er niet toe leidt dat er samen met de 2 kalenderjaren voor de 
subsidieaanvraag bij elkaar voor meer dan €200.000 aan subsidie wordt verleend 
onder de minimis).

  Er is een budget van €9,7 miljoen beschikbaar. Er kan een subsidieaanvraag worden 
ingediend t/m 01-06-2017 of tot wanneer het budget is uitgeput.

 Procedure:
 • Aanvraag indienen via Rotterdamse elektronische loket
 •  Wacht subsidietoekenning af (binnen 12 weken na indiening), maar de oude auto laten 

slopen mag al wel op eigen risico
 •  Laat uw oude auto binnen 12 weken slopen (of inruilen) en koop een schone auto terug
 • Doe het verzoek om subsidievaststelling
 •  Binnen 8 weken daarna wordt de subsidie vastgesteld (éénmalig verlengbaar met 12 

weken) en binnen 2 weken daarna uitbetaald.

2B. Aanschaf van elektrische voertuigen voor zakelijk gebruik in Amsterdam
  Het doel van de regeling is het tegengaan van luchtvervuiling door dieselauto’s in de 

gemeente Amsterdam.

 De bijdrage is:
 •  Elektrische personenauto, taxi, bestelauto (geen PHEV): €5.000.
 •  Elektrische of plug-in hybride vrachtauto of bus met een minimaal elektrisch bereik van 

30 kilometer: 20% van de aanschafwaarde, maar maximaal € 40.000.
 •   Indien conform De minimis blijkt dat subsidieverlening ertoe leidt dat er samen met 

de 2 kalenderjaren voor de subsidieaanvraag bij elkaar voor meer dan €200.000 aan 
subsidie wordt verleend, dan geldt voor kleine bedrijven 60%, middelgrote 50% en grote 
40% subsidie.

 •  Per aanvrager (groep) is voor maximaal € 500.000 subsidie mogelijk.
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 Voorwaarden aan de auto:
 •  Is nieuw (niet eerder een kentekenbewijs voor afgegeven, niet eerder geregistreerd 

gebruikt op de openbare weg en de datum eerste toelating is gelijk aan de datum 
eerste tenaamstelling)

 •  De tenaamstelling moet minimaal 24 maanden ongewijzigd blijven.
 •  Speciale deal door Nissan afgesproken met de gemeente: de leasemaatschappij mag 

de subsidie aanvragen in de situatie dat het voertuig 6 of 12 maanden wordt verhuurd 
met daarna optie tot koop.

 •  De auto wordt ten minste 24 maanden bedrijfsmatig in Amsterdam ingezet.

  Aanvragers zijn organisaties met economische activiteiten (brede zin des woords). Dat 
kunnen zowel bedrijven als stichtingen zijn, al dan niet met een non-profit oogmerk. 
Voorwaarden aan hen:

 •   Gaat leasen (financial of operational) of kopen. Eventueel kan ook de leasemaatschappij 
de aanvraag indienen, zolang het voordeel aan de gebruiker ten goede komt.

 •  Bedrijfsmatig veelrijder (min. 8.000 zakelijke kilometers per jaar of gemiddeld twee 
zakelijke afspraken per dag) binnen (ring A10) Amsterdam. Privé en woon-werk 
kilometers tellen niet mee.

  •  Indien daar gevestigd en aanschaf taxi, bestelauto of vrachtwagen, dan is dat 
sowieso aannemelijk.

  •  Indien daar gevestigd, aanschaf personenauto en behorend tot bepaalde 
bedrijfscategorieën dan is dat eveneens aannemelijk. 
 Zie http://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/
KnowledgeBases/Kennisbank/document/Extern/Subsidiebureau/Bijlage-2-
subsidieregeling-aanschaf-elektrische-voertuigen.pdf

  •  Indien niet behorend tot één van de twee bovenstaande uitzonderingen, 
dan aantonen met objectieve bewijsstukken (zoals een rittenadministratie, 
klantenbestand, agenda-uitdraaien en/of klantverklaringen) dat hij bedrijfsmatig 
veelrijder is.

  Er is een budget van € 5 miljoen beschikbaar. Er kan een subsidieaanvraag worden 
ingediend t/m 31-12-2018 of tot wanneer het budget is uitgeput.
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 Procedure:
 •  Auto moet zijn gekocht vóór indiening, maar niet te naam gesteld
 • Aanvraag indienen (eLoket Amterdam)
 • Wacht subsidietoekenning af
 • Binnen 6 maanden na toekenning de nieuwe auto te naamstellen
 •  Doe het verzoek om subsidievaststelling binnen 8 maanden na te naamstelling (NB 

subsidietoekenningen uit 2015 moeten binnen 2 maanden)
 • Daarna wordt de subsidie vastgesteld, respectievelijk uitbetaald.

2C. Subsidieregeling elektrische voertuigen Den Haag 2016
  Het doel van de regeling is het stimuleren van inwoners en bedrijven tot het aanschaffen 

van elektrische voertuigen om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

 Het betreft een maatregel uit het Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018.

  De bijdrage is:
 • Aanschaf nieuw elektrisch voertuig: €5.000.
 • Aanschaf gebruikt elektrisch voertuig: €3.000.
 • Nooit hoger dan 50% van de aanschafprijs.

 Voorwaarden aan de auto:
 • Met elektrische voertuig wordt bedoeld: personenauto, taxi of bestelauto.
 • Per auto wordt slechts eenmalig subsidie verstrekt.
 • De tenaamstelling moet minimaal 24 maanden ongewijzigd blijven.
 •   Voertuig mag niet eerder op naam hebben gestaan van de aanvrager of familielid en/of 

niet eerder op hetzelfde adres.

 Voorwaarden aan de aanvrager:
 •  Voor natuurlijke personen geldt: minimaal sinds 1-1-2016 ingeschreven in de 

gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Den Haag.
 •  Voor rechtspersonen geldt: minimaal per 1-1-2016 gevestigd te Den Haag volgens de 

KvK gegevens.
 • Maximaal 4 aanvragen per aanvrager.
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  Er is een budget van €200.000 beschikbaar voor personenauto’s. Voor bestelauto’s en 
taxi’s samen is een bedrag beschikbaar van €400.000. Er kan een subsidieaanvraag 
worden ingediend tot en met 30-06-2017 of tot wanneer het budget is uitgeput.

 Procedure:
 •  Aanvraag dient voor de aanschaf (tenaamstelling in het kentekenregister) van het 

elektrisch voertuig door de gemeente te zijn ontvangen (per post).
 •  Aanvraag indienen door middel van het beschikbare aanvraagformulier, recent 

bankafschrift (natuurlijk persoon)/kopie KvK uittreksel met datum inschrijving 
(rechtspersoon) en offerte/voorstel van een autobedrijf met RDW-erkenning 
“bedrijfsvoorraad”. Bij gebruikt voertuig met vermelding van kenteken in de offerte.

 •  Wacht subsidietoekenning af (binnen 4 weken).
 •  Binnen 4 maanden na dagtekening van de verlening moet een vaststellingsverzoek 

worden ingediend op basis van het koopcontract.
 •  Binnen 4 weken volgt vaststellingsbesluit.
 •  Binnen 4 weken na dagtekening vaststelling wordt de subsidie uitbetaald.

2D. Stapelen van subsidies
  Alle subsidies zijn deels te cumuleren met de MIA en KIA. Het totaal van alle 

subsidiebedragen (uitgezonderd het met de sloop samenhangende deel van de 
subsidie) moet daartoe afgetrokken worden van het investeringsbedrag dat voor de MIA 
en KIA in aanmerking komt.

  Er zijn geen situaties waarbij een aanvrager voor meer dan één cash subsidie in 
aanmerking komt, tenzij de aanschaf onderdeel uitmaakt van een groter project 
waarvoor een andere bredere projectsubsidie van toepassing kan zijn. 

  De Sloopregeling Rotterdam,de Amsterdamse veelrijders regeling en de Subsidieregeling 
elektrische voertuigen Den Haag 2016 kennen geen anticumulatie bedingen.
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3.  SUBSIDIE OP 
TWEEDEHANDS AUTO’S

  Hierbij een overzicht van de (on)mogelijkheden bij aanschaf van een tweedehands 
elektrische auto.

  Voor de aanschaffer van een gebruikte elektrische auto bestaan er een aantal voordelen:
 • Vrijstelling motorrijtuigenbelasting t/m 2020.
 •  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is van toepassing op tweedehands 

bedrijfsmiddelen.
 •  Sloopregeling Rotterdam en Subsidieregeling elektrische voertuigen Den Haag 2016 zijn 

van toepassing op tweedehands auto’s.
 •  Als bijtellingspercentage geldt gedurende 60 maanden het percentage zoals dat gold in 

het jaar van eerste tenaamstelling (in Nederland of het buitenland).

 Voor de verkopende partij geldt:
 •  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), een desinvesteringsbijtelling als hij verkoopt 

binnen 5 jaar na aanschaf.
 •  Sloopregeling Rotterdam, auto moet minimaal een half jaar op zijn naam blijven staan.

 Sowieso niet van toepassing zijn:
 •  Milieu-investeringsaftrek (MIA), want is niet van toepassing op tweedehands 

bedrijfsmiddelen (en voor de verkoper geldt een desinvesteringsbijtelling als hij 
verkoopt binnen 5 jaar na aanschaf).

 • Veelrijders Amsterdam, want de aan te schaffen auto moet nieuw zijn.


