
Nee

MIA van toepassing in 2020 (Milieulijst G3101 en G3102):
36% over maximaal € 75.000 (c.q. € 125.000 i.g.v. waterstofbestelauto)

MIA van toepassing in 2020 (Milieulijst G3103 en G3104):
36% over maximaal € 75.000 (c.q. € 125.000 i.g.v. waterstofbestelauto)

MIA/VAMIL van toepassing in 2020 (Milieulijst A3113): 
27% MIA en 75% VAMIL

MIA van toepassing in 2020 (Milieulijst A3191) 27% over maximaal € 16.000
Daarnaast 45% EIA over zonnepanelen (Energielijst 251115) VAMIL van toepassing in 
2020: 75% van de investering (tot € 16.000) willekeurig afschrijfbaar

MIA van toepassing in 2020 (Milieulijst E3117): 
13,5% MIA

MIA/EIA/VAMIL van toepassing in 2020
Leasemaatschappij verrekent MIA/EIA/VAMIL mits plafond niet is bereikt

(Naast evt. MIA/EIA/VAMIL:) KIA van toepassing in 2020
Maximaal 28% van de investering (afhankelijk van de investeringsomvang)

Is de CO2-uitstoot 0 gram/km?

Is er sprake van een plug-in hybride bus, bestelauto, bak-
wagen chassis of trekker in de N2, N3, M2 of M3-categorie?

Is er sprake van een bedrijfswagen met halogeenvrije 
transportkoeling, met opslag van energie in lithium-
houdende accu’s en zonder afzonderlijke dieselmotor voor 
de koeling?

Is er sprake van een LNG-voertuig als bakwagen chassis of 
trekker in de N2- of N3-categorie?

Is er sprake van een investering door de ondernemer zelf 
(koop / financial lease)?

Is het een bedrijfswagen in de N1-categorie?
(bestelauto tot GVW 3500 kg)

Is het een bedrijfswagen in de N2-categorie?

Is er sprake van operationele lease?

Wordt de order in 2020 getekend?

Wordt de order in 2020 getekend?

Wordt de bedrijfswagen in 2020 in gebruik
genomen (tenaamgesteld)?

Vindt er in 2020 een aanbetaling plaats?

Geen MIA/EIA/VAMIL in 2020
Eventueel MIA/EIA/VAMIL in 2020 (hangt af van Milieulijst en Energielijst 2021)

Geen investeringsaftrek

Geen investeringsaftrek in 2020
Eventueel KIA/MIA/EIA/VAMIL in 2021 (hangt af van wetgeving en Milieulijst 2021)

KIA/MIA/EIA/VAMIL van toepassing in 2020
KIA in aangifte 2020
MIA/EIA/VAMIL in aangifte 2020 (alléén voor elektrische bedrijfswagens of
bedrijfswagens met duurzame transportkoeling of op N2/N3-aardgasvoertuig)

KIA/MIA/EIA/VAMIL van toepassing in 2020/: in aangifte 2020 (ter hoogte van de 
aanbetaling in 2020) restant van in 2020 vastgestelde KIA/MIA/EIA/VAMIL in aan-
gifte 2021 MIA/EIA/VAMIL alléén voor elektrische bedrijfswagens of bedrijfswagens 
met duurzame transportkoeling of op N2/N3-aardgasvoertuig

De in 2020 vastgestelde KIA (+ evt. MIA/EIA/VAMIL) 
komt in aftrek in de aangifte over 2021

Stroomschema investeringsaftrek 2020 voor bedrijfswagens   
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Opmerkingen bij stroomschema investeringsaftrek 2020 voor bedrijfswagens
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1)   Het schema is gebaseerd op de wettekst en Milieulijst per 1 januari 2020.
2)   MIA geldt alleen i.g.v. investering in een nieuwe ongebruikte bedrijfswagen  

(of demo < 6 mnd. / < 6000 km).
3)   Met bedrijfswagen wordt in dit schema bedoeld de bedrijfswagen volgens de fiscale 

definities (max. 3.500 GVW) tenzij expliciet N2 of N3-categorie vermeld is.
4)   Het schema gaat uit van een uiterlijke ingebruikname (tenaamstelling) van de 

bedrijfswagen in 2020.
5)   Voor de MIA geldt een plafond, wat er toe kan leiden dat deze regeling tussentijds wordt 

stopgezet wegens budgetuitputting. Raadpleeg hiervoor de website van de Rijksdienst 
Voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) of andere officiële overheidspublicaties.

6)   Per investerende ondernemer (leasemaatschappijen daaronder gerekend) komt jaarlijkse 
maximaal € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking voor MIA/VAMIL en maximaal  
€ 124 miljoen voor EIA.

7)   Voor MIA, VAMIL en EIA is vereist dat de investerende ondernemer of leasemaatschappij 

de investering binnen 3 maanden na het ondertekenen van de order bij RVO aanmeldt.
8)   Laadpalen voor elektrische voertuigen en waterstofafleverstations komen in 2020 in 

aanmerking voor 36% MIA en tevens voor Willekeurige Afschrijving (VAMIL) ter hoogte van 
75% van de investering mits het gaat om oplaadpunten voor zware elektrische voertuigen 
in de M2, M3, N2 of N3-categorie. Aardgasvulpunten komen in 2020 in aanmerking voor 
36% MIA. Voor deze laadpalen/afleverstations/afleverpunten geldt onder meer dat ze voor 
eigen voertuigen bestemd moeten zijn. Voor de aardgasvulpunten geldt bovendien dat ze 
bestemd moeten zijn voor voertuigen die tot de N2- of N3-categorie behoren. Vervangende 
accus’s voor gebruikte elektrische voertuigen (geen plug-in hybride) komen in aanmerking 
voor 27% MIA en 75% VAMIL (tot max. € 30.000).

9)   In 2020 zijn er ook mogelijkheden voor lokale subsidies. Raadpleeg daarvoor de site van 
de Rijksoverheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl).

10)   De Milieu- en energielijst is een lijst van de overheid met daarop vermeld welke 
produkten in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Deze lijst wordt ieder jaar 

geactualiseerd en rond de jaarwisseling gepubliceerd.
11)   Definitieve toekenning van de aftrekposten vindt plaats door de Belastingdienst op 

basis van alle relevante feiten en omstandigheden. Raadpleeg uw fiscaal adviseur voor 
uw eigen situatie.

Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Verklaring afkortingen:
KIA Kleinschaligheids Investerings Aftrek
MIA Milieu Investerings Aftrek
EIA Energie Investerings Aftrek
VAMIL Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen

Wijzigingen voorbehouden.
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