Ondernemers opgelet:
Wilt u investeren in uw bedrijf? Overweeg dan de milieuvriendelijke Coolrider. Zakelijke rijders
hebben met de huidige belastingregels de kans om deze zeer voordelig te rijden.
Een rijk uitgeruste Coolrider, die het zakelijke rijden tot een genot maakt.
De 100% elektrisch aangedreven Coolrider met lithiumhoudende accu voldoet aan de eisen van
milieu investeringen en komt daarmee in aanmerking voor belastingvoordeel. (bron Milieulijst van de
Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO))
Wat houdt dit belastingvoordeel in?
Wanneer u de Coolrider zakelijk rijdt komt u, naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in
aanmerking voor twee fiscale regelingen die het rijden nòg goedkoper maken.
1. De helft van het aankoopbedrag valt onder voor de milieu investeringsaftrek (MIA).
2. Op de helft van het aankoopbedrag kunt u gebruik maken van de willekeurige afschrijving
milieu-investeringen (Vamil). Dit betekent dat u in één keer 75% van de investeringskosten
kunt afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en
rentevoordeel op. De overige 25% schrijft u in de volgende 4 jaar af.
Een voorbeeld:
U koopt een complete Coolrider van EUR 2.500 exclusief BTW. De helft van dit bedrag valt onder de
milieuregelingen MIA en Vamil. De Coolrider is een bedrijfsmiddel dat in de Milieulijst van de RvO
met code B is vermeld. Code B betekent een investeringsaftrek van 13,5 %. U heeft recht op de
volgende fiscale voordelen:
MIA EUR 1.250 x 13 ½% = EUR 168,75
Vamil EUR 1.250 x 75 % = EUR 937,50
Behalve deze milieuvoordelen houdt u het recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in het jaar
van investeren. In deze situatie 28% van EUR 2.500 (= EUR 700).
Dit betekent dat u in het eerste jaar EUR 1.806,25 kunt aftrekken van uw fiscale winst.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit fiscale voordeel:
1. U dient voor minimaal EUR 2.500 te investeren in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst van
RvO staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen. De Coolrider voldoet aan deze eisen.
2. MIA en VAMIL moet u binnen 3 maanden na het geven van de opdracht melden via
mijn.rvo.nl.
3. Verkoopt u de Coolrider binnen 5 jaar? Dan dient u een deel van de fiscale voordelen terug
te betalen.
Het is dus zeer interessant om nu een Coolrider aan te schaffen!

