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Fiscale regelingen elektrische voertuigen 2018 
Vanwege het milieuvriendelijke karakter van elektrische voertuigen kan bij de aanschaf of lease van elektrische 
voertuigen ook in 2018 worden geprofiteerd van verschillende fiscale voordelen. De aanschaf van uw 
laadstation, de laadkabel en het installeren van het laadstation komen in aanmerking voor de MIA regeling 
(Milieu Investerings Aftrek), de KIA regeling (Klein Investerings Aftrek) en de VAMIL regeling (willekeurige 
afschrijving).  
 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

Bij de aanschaf van laadstations en/of elektrische auto’s kunt u aanspraak maken op de Milieu-
investeringsaftrek (MIA). Hiermee kunt u tot 36% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst. Bij 
de investeringskosten voor het laadstation mogen ook de installatiekosten worden meegenomen. Om voor de 
MIA-regeling in aanmerking te komen geldt een minimale investeringswaarde van €2.500,- (MIA regeling geldt 
niet voor diesels). 
 

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) 

Naast de MIA is op het laadstation ook de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) van 
toepassing. Dit geeft u de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer en hoe snel u de investering voor het 
laadstation afschrijft. Met deze regeling kunt u ervoor kiezen de investering tot 75% af te schrijven in het eerste 
jaar. Hiermee verlaagt u uw fiscale winst en betaalt u minder belasting. 
 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 

De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Elektrische auto’s komen vanaf 
2014 niet meer in aanmerking voor de KIA. Voor aanschaf van zonnepanelen en laadpalen geldt de KIA nog 
wel. Deze regeling leidt tot een extra fiscaal afschrijving van 28% in het eerste jaar. 
 

Wat komt in aanmerking voor investeringsaftrek (MIA)?  

Type Code Verbruik MIA 

Volledig elektrisch Code G 3110 0 g CO2/km 36% MIA 

Plug-in-hybride Code D 3111 <30 g CO2/km 27% MIA 

Laadstation Code F 3720 
>€2500,- of bij auto 
melden 

36% MIA 

 

Voorwaarden 

Om gebruik te kunnen maken van de MIA en VAMIL-regelingen moet u aan enkele voorwaarden voldoen. De 
belangrijkste voorwaarden zijn hieronder weergegeven.  
 

o Het aangeschafte bedrijfsmiddel staat op de milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) 

o Haalt u de €2.500,- niet met enkel een laadstation? Dan kunt u deze aanmelden in combinatie met uw 
elektrische auto. 

http://www.justplugin.nl/
https://www.rvo.nl/file/brochure/milieulijst-2018
https://www.rvo.nl/file/brochure/milieulijst-2018
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o Minimale investering van €2.500,-, installatie mag worden meegenomen. 
 

o Het laadstation mag niet op openbaar terrein staan 
o Het laadstation en de auto zijn niet eerder gebruikt 
o Het maximaal te melden bedrag is €50.000,- voor een volledig elektrische auto of €35.000,- voor een 

plug-in-hybride 
o Aanmelden moet binnen 3 maanden na aanschaf 
o Elk laadstation geldt als aparte investering. 

 
Aanmelden van de MIA/VAMIL 

Formeel gezien hoeft u de MIA/VAMIL niet aan te vragen, u moet echter wel melding maken van uw voornemen 
gebruik te maken van de regelingen. Dit dient niet later dan 3 maanden na aanschaf te gebeuren. Voor het 
aanmelden van de regelingen maakt u gebruik van eHerkenning, verdere uitleg hierover wordt gegeven door de 
RVO in het stappenplan aanvragen MIA/VAMIL. U kunt de melding ook als gemachtigde indienen onder uw 
eigen eHerkenning.  

Rekenvoorbeeld: Laadstation + volledig elektrische auto  

Wanneer u gebruik maakt van beide regelingen bij de aanschaf van een elektrische auto én een laadstation kunt 
u tot €50.000,- melden voor de MIA. Wanneer u enkel een laadstation aanschaft kunt u ook gebruik maken van 
beide regelingen.  
 
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een aankoopwaarde van €45.000,- voor de elektrische auto en €2.500,- 
voor het laadstation.  
 
Dit totaal van €47.500,- valt binnen het maximaal te melden bedrag dus we kunnen in dit geval MIA aanmelden 
over het gehele bedrag. Op het meldingsformulier vult u €47.500,- in.  
 
Uitgaande van 25% vennootschapsbelasting en 36% MIA-aftrek, bedraagt het netto voordeel 36% x 25% x 
€2500,- = €225,- voor het laadstation. Het netto voordeel bedraagt 36% x 25% x €45.000,- = €4.050,- voor de 
elektrische auto. In totaal bespaart u in dit geval met de MIA €4.050,- + €225,- = €4275,-  
 
Naast de MIA komt het laadstation ook in aanmerking voor de VAMIL. Hiermee kunt u in het eerste jaar tot 75% 
van uw investering afschrijven. Het netto voordeel van de VAMIL is bij 25% belastingtarief 25% x 75% x €2.500,- 
= €468,75  
 
Het totale fiscale voordeel van de gecombineerde regelingen bedraagt dus €4.275,- + €468,75 = €4.743,75  
 

 
 
De investering van het laadstation moet inclusief installatie en accessoires minimaal €2.500,- bedragen om in 
aanmerking komen voor de fiscale voordelen. De MIA van deze investering bedraagt dan 36% x €2.500, x 25% 
belastingtarief = €225,- Hiernaast komt dit laadstation ook in aanmerking voor de VAMIL zoals berekend in het 
vorige voorbeeld van €468,75. Netto heeft u dus een fiscaal voordeel van €225 + €468,75 = €693,75  
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