
Belastingvoordelen en subsidieregelingen Mitsubishi Outlander PHEV

Geen houderschapsbelasting tot en met 2015
Geen BPM
Bijtelling 0% tot en met 2013  -> 5 jaar (60 mnd) lang 0% bijtelling
Bijtelling 7% bij levering vanaf 1 januari 2014

Consumentenprijs incl. BTW 43,490€           <----
Metallic lak incl. BTW 690€                
Totaal incl. BTW 44,180€           
BTW (21%) 7,668€             
Investering excl. BTW 36,512€           

BIJTELLING
Bijtelling vergelijking bij aanschaf in 2013 Besparing per maand Besparing per jaar Besparing 5 jaar

Cat.prijs incl. 42% tarief 52 % tarief 42% tarief 52 % tarief 42% tarief 52 % tarief
Outlander PHEV 44,180€           -€               -€           -€         -€             -€          -€          
Besparing met Vergelijkbare auto 52,690€           bij 25% 461€              571€          5,532€     6,850€         27,662€    34,249€    

bij 20% 369€              457€          4,426€     5,480€         22,130€    27,399€    
bij 14% 258€              320€          3,098€     3,836€         15,491€    19,179€    

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):
De kleinschaligheidsaftrek is bedoeld om investeringen van beperkte omvang te bevorderen. Deze regeling is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf(MKB)
Aan de KIA regeling is een maximum gesteld van € 306.931. 
Voor bedrijven met grote wagenparken en leasemaatschappijen is deze regeling niet toepasbaar.
Als een ondernemer in 2012 meer dan € 2.300,- maar niet meer dan € 306.931,- heeft geïnvesteerd, zijn er mogelijkheden voor investeringsaftrek.

Investering KIA
Niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 55.248 28% <----
€ 55.249 t/m € 102.311 € 15,470
€ 102.312 t/m € 306.931 € 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311
Meer dan € 306.931 0%

Investering excl. BTW 36,512€           
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 10,223€           



MIA VAMIL

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen.
U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst.
Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
Deze extra aftrekpost voor ondernemers kan oplopen tot 36% van het te investeren bedrag.

Investering excl. BTW 36,512€           
MIA 36 % 13,144€           
VAMIL 75% 27,384€           
Rest afschrijving over 5 jaar 7,668€             --> per jaar 1,534€           

SAMENVATTING
Investering excl. BTW 36,512€           

Belastingaftrek 33.1% 42% 52.0% 20% 25%
KIA (28% 10,223€           3,384€           4,294€           5,316€       2,045€     2,556€         
MIA (36%) 13,144€           4,351€           5,521€           6,835€       2,629€     3,286€         
VAMIL (75%) 27,384€           9,064€           11,501€         14,240€     5,477€     6,846€         
Normale afschrijving 7,668€             2,538€           3,220€           3,987€       1,534€     1,917€         
TOTAAL 58,420€           19,337€          24,536€         30,378€     11,684€   14,605€       

Netto investering Outlander PHEV na bel.voordeel 17,175€          11,976€         6,134€       24,828€   21,907€       

Informeer bij uw boekhouder/accountant naar uw specifieke situatie, zodat u met de Outlander PHEV maximaal kunt profiteren!
Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend, deze zijn uitsluitend als voorbeeld bedoeld t.b.v. mogelijke belastingaftrek.

Ook in het geval van leaseauto’s kan er van deze regelingen gebruik worden gemaakt, uiteraard gelden alle regelingen alleen als de ondernemer winst maakt. 
Mocht de ondernemer in dit jaar geen winst maken dan zijn er mogelijkheden om aftrekposten te verrekenen met de aangifte van het voorgaande jaar of met de 
komende aangifte, dit is weer afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. Als de ondernemer de auto binnen 5 jaar weer verkoopt en hij gebruik heeft 
gemaakt van de MIA/VAMIL regeling dan moet deze aftrek (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke 
bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

Vennootschap (B.V.)ZZP-er / eenmanszaak

Met de VAMIL regeling kan de ondernemer een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige 
afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert de ondernemer de fiscale winst en betaalt hij minder belasting in dat jaar. Dit biedt de 
ondernemer een rente- en liquiditeitsvoordeel. De resterende 25% schrijft de ondernemer in de resterende 5 jaar af. 

Om in aanmerking te komen voor de MIA/VAMIL regeling dient de eigenaar de investering van de Outlander PHEV binnen 3 maanden na het aangaan van de 
verplichting bij Agentschap.NL te melden. Daarnaast dient de auto op de ‘Positieve Milieulijst’ voor te komen. De Outlander PHEV staat met ingang van december 
2012 op deze milieulijst (code F 5070).


