
ELEKTRISCHE  AUTO  IN  2021

MINDER  VOORDELIG

Zakelijke rijders van een nieuwe elektrische auto zijn in 2021

duurder uit dan vorig jaar. Doordat de bijtelling voor privégebruik

in 2021 van 8% naar 12% stijgt, is het aantrekkelijk om dit jaar nog

een elektrische auto aan te schaffen. 

Wanneer werknemers meer dan 500 kilometers (privé) rijden met

een auto van de zaak, dan leidt dat tot een bijtelling. Voor nieuwe

volledig elektrische auto’s geldt in 2020 een verlaagd tarief van

8% (tot een catalogusprijs van €45.000, daarboven geldt 22%)

voor de komende 60 maanden. Wordt dezelfde auto in 2021

aangeschaft dan is het bijtellingspercentage 12% (tot een

catalogusprijs van €40.000, daarboven geldt alsnog 22%). 
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S U B S I D I E  ' S C H O N E '  B E S T E L B U S

U heeft nog 11 dagen om een elektrische
 auto van de zaak aan te schaffen!

B E S C H I K K I N G  T O E S L A G E N



WAT  ZIJN  DE  HUIDIGE  FISCALE  VOORDELEN

VAN  EEN  ELEKTRISCHE  AUTO?

Impact coronacrisis op autoverkoop

Door de auto nog in 2020 aan te schaffen

kan er een voordeel worden behaald van 4%

x 5 jaar = 20% minder bijtelling.

In het Klimaatakkoord zien we dat de

voordelen van een elektrische auto steeds

worden afgebouwd. De komende jaren zien

de cijfers er als volgt uit (de cap blijft

€40.000):

 

 

De maximum catalogusprijs, de zogeheten

'cap', geldt niet voor overige

milieuvriendelijke auto's zoals auto's op

waterstof of auto's met zonnecellen als

aandrijving. Het kabinet zal jaarlijks

onderzoeken of het beleid bijgesteld moet

worden.

Het onderzoek van dit jaar van hoe het

gesteld is met de verkoop van nieuwe

emissievrije auto's is inmiddels klaar. Als de

verkopen van dit jaar ergens tussen de

20.000- 50.000 liggen, hoeft het beleid niet

gewijzigd te worden. Tot en met augustus

2020 zijn er ruim 22.000 nieuwe auto's

verkocht. Het is voor de hand liggend dat

een door corona veroorzaakte recessie

impact heeft, al worden er in het algemeen

minder auto's verkocht. 

Korting op bijtelling zonnecelauto's vanaf

2021

Hierdoor is er geen reden om aan te nemen

dat de verkopen buiten de bandbreedte uit

zullen komen, volgens het Kabinet.

Bij het Klimaatakkoord is geregeld dat de

korting op de bijtelling wegens privegebruik

voor een emissievrije auto van de zaak ook na

2020 wordt voortgezet, maar wel in stappen

wordt afgebouwd. Voor zonnecelauto's geldt

een uitzondering. Voor die auto's geldt vanaf

2021 een korting op de bijtelling over de hele

catalogusprijs. 

De definitie van een zonnecelauto is ontleend

aan de definitie die in 2020 geldt voor de

milieu-investeringsaftrek. 
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SUBSIDIE VOOR

AANSCHAF SCHONE

BESTELBUS

Vanaf het voorjaar van 2021 kunt u als

ondernemer voor de aanschaf of lease van

een emissievrije oftewel schone bestelbus

tot €5.000 subsidie krijgen. 

De subsidieregeling dient ondernemers te

stimuleren om over te gaan tot de aanschaf

van schone bestelbussen. De subsidie is 10%

van de nieuwprijs met een maximum van

€5.000. Deze regeling geldt tot en met 2025.

Wees er snel bij want op=op! 

Om de subsidie te kunnen claimen moet u

aan de volgende voowaarden voldoen:

1. De bestelbus moet een minimale

actieradius hebben van 100 kilometer.

2. Er geldt een maximum voor het aantal

bestelbussen waar een onderneming

subsidie voor kan aanvragen.

3. Bij doorverkoop van de bestelbus

binnen drie jaar moet de subsidie deels

worden terugbetaald.

Bent u van plan om een emissievrije

bestelbus aan te schaffen, dan kunt u ook

gebruik maken van andere fiscale regelingen

zoals de milieu-investeringsaftrek.  

  

 

 

Doorwerking naar vermogens- en

inkomensafhankelijke regelingen

BESCHIKKING

TOESLAGEN

Met de Wet aanpassing box 3 gaat het

heffingsvrij vermogen waarover in 2021 geen

vermogensbelasting betaald hoeft te worden

van €30.846 naar €50.000 per persoon. Bij

fiscale partners wordt in 2021 het totale

heffingsvrije vermogen €100.000.

Voor de toepassing van de zorg- en

huurtoeslagen, blijft nog steeds het huidige

(geïndexeerde) drempelvermogen gelden

(voor 2021: 31.430 euro voor huurtoeslag en

118.478 voor zorgtoeslag). De aanpassing in

box 3 werkt in zoverre dus niet door naar de

vermogenstoets in deze regelingen. De

aanpassing werkt wel door in de

inkomenstoets via het verzamelinkomen

(62.680 en 149. 819), dat daardoor lager

uitvalt. Dat is doorgaans gunstig omdat een

lager verzamelinkomen eerder recht geeft

op onder andere toeslagen.

De aanpassing per 2021 betekend dat er een

aparte beschikking voor het privévermogen

noodzakelijk is. 
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