
BIJTELLING & EXTRA AFTREK

De kleinschaligheidsaftrek (‘KIA’) is een extra aftrek voor 
ondernemers bij de investering in bedrijfsmiddelen. 
Een percentage van het investeringsbedrag kan 
worden afgetrokken van de winst, resulterend in 
een lagere vennootschapsbelastingafdracht, en dus 
meer cash. De omvang van het aftrekbare bedrag 
van de winst is afhankelijk van de hoogte van het 
investeringsbedrag en wordt jaarlijks vastgesteld. 
In 2022 kan voor een investeringsbedrag tussen de 
€2.401 t/m €59.939 een percentage van 28% van het 
investeringsbedrag worden afgetrokken van de winst. 
Voor investeringsbedragen vanaf €59.9340 tot en 
met €110.998 is het vaste aftrekbedrag €16.784. Voor 
investeringsbedragen boven de €110.999 tot en met 
€332.994 is he aftrekbare bedrag €16.784 verminderd 
met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag 
boven de €110.998. 

Aanschaf 2 Carvers

€32,000

FISCALE AFTREK BIJ AANSCHAF

De Carver, Cargo Base en R+ kunnen worden 
aangemerkt als een motorrijtuig met beperkte 
snelheid. De Carver S+ is geen motorrijtuig met 
beperkte snelheid, gezien de topsnelheid van 80 km/
uur. Dit model wordt gezien als motor, waarvoor de 
bijtellingsregels hetzelfde zijn. Voor de berekening 
van bijtelling bij motorrijtuigen met beperkte snelheid 
(ook wel ‘brommobielen’) geldt dat alle kosten die 
verband houden met het gebruik bij elkaar opgeteld 
dienen te worden. Denk hierbij onder andere 
aan de elektriciteitskosten, afschrijvingskosten en 
verzekeringskosten. Uitzondering hierop zijn boetes. 
Alle opgetelde kosten moeten vervolgens gedeeld 
worden door het aantal gereden kilometers, om 
de daadwerkelijke kosten per kilometer te kunnen 
berekenen. Vervolgens worden de privé gereden 
kilometers vermenigvuldigd met de berekende prijs 
per kilometer. De uitkomst van deze som is de bijtelling 
die in box 1 moet worden opgenomen.

 Voorbeeld berekening

Totale kosten gebruik (i.e. 
elektriciteits-, afschrijvings- en 
verzekeringskosten

€ 3.000

Totaal aantal gereden kms
Zakelijk 
Prive

€ 10.000
€ 8.000
€ 2.000

Werkelijke kosten/km (op basis 
van totaal aantal kms)

€ 0,30

Kosten prive gebruik 
werknemer

€ 600

Inkomstenbelastenbelasting-
heffing (op basis van marginaal 
IB-tarief van 49,50%)

€ 297

BIJTELLING IN DE LOONBELASTING


