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Belasting voordelen Vamil/Mia

Over de regeling (MIA\Vamil)
De MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee
verschillende regelingen. Via de MIA\Vamil regeling kunt u:
1.

fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;

2.

innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

1. Fiscaal voordelig investeren
Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken
van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving en met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u
deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en
rentevoordeel op.
Voor alle ondernemers
Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen gebruik maken van
de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart
en de industrie, maar ook voor ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en
duurzame gebouwen.
De Milieulijst
Wilt u weten voor welke investeringen u gebruik kunt maken van de MIA en/of de Vamil? Kijkt u dan op de
actuele Milieulijst. Hierop staan circa 370 investeringen waarvoor u MIA, Vamil of MIA én Vamil kunt aanvragen.
Deze investeringen (op de Milieulijst worden ze bedrijfsmiddelen genoemd) zijn minder milieubelastend en gaan
vaak verder dan wat wettelijk is voorgeschreven.
Aanvragen
Het aanvragen van MIA en Vamil is eenvoudig. Voor investeringen in 2012 vraagt u MIA\Vamil digitaal aan. Bij
‘aanvragen’ kunt u lezen hoe u een aanvraag kunt indienen.

2. Milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen
Heeft u een innovatief milieuvriendelijk product of bedrijfsmiddel ontwikkeld dat u op de markt wilt brengen?
Meld uw product dan aan voor de Milieulijst. Bedrijven (leveranciers en ondernemers) kunnen voorstellen doen
om een product of bedrijfsmiddel op te nemen op de volgende Milieulijst. Om hiervoor in aanmerking te komen,
moet de milieu-investering in ieder geval:

 een duidelijke milieuverdienste hebben;
 innovatief zijn of nog een klein marktaandeel hebben ten opzichte van het alternatief;
 duurder zijn dan het milieu-onvriendelijker alternatief.
Elk jaar verschijnt er een geactualiseerde Milieulijst. Investeringen die door voortschrijdende technische
inzichten minder passen bij de doelstelling van de MIA\Vamil worden van de lijst afgehaald of aangepast, en
nieuwe innovatieve investeringen worden toegevoegd. Misschien ook uw product!
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Meer informatie over het aanmelden van producten of bedrijfsmiddelen voor de volgende Milieulijst kunt u lezen
bij ‘Uw product op de Milieulijst’.

Budget
Voor 2012 is 101 miljoen euro beschikbaar voor MIA en 24 miljoen euro voor Vamil. In principe worden de
regelingen niet meer gesloten wanneer de budgetten zijn uitgeput. Sinds 1 januari 2009 is het mogelijk een
deel van het budget van een opvolgend jaar aan te spreken. Ook kan een teveel aan budget meegenomen
worden naar een volgend jaar. Als daar reden toe is, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en)
beperken of buiten werking stellen. Dit wordt onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. Indien u vóór de
sluiting heeft geïnvesteerd (dus een verplichting aangaat), kunt u deze kosten uiterlijk drie maanden na
investeringsdatum melden.
Opdrachtgever
MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu. Agentschap NL en de
Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. Agentschap NL ondersteunt bij de samenstelling van de Milieulijst
en verricht de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst controleert de belastingaangifte en
bepaalt dan of MIA\Vamil mag worden toegepast.

Berekenen EIA voordeel
Bedrijven kunnen naast de gebruikelijke afschrijving met de Energie Investeringsaftrek (EIA)
41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale
winst. Wilt u alvast berekenen wat uw fiscaal voordeel is met de EIA? Download onderstaand
rekenprogramma.

Voordat u uw fiscaal voordeel gaat berekenen:
Eén bedrijfsmiddel kost minimaal € 450. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar
minstens € 2.300 zijn. In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 118 miljoen aan energieinvesteringen EIA verleend. Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten
die u in een kalenderjaar heeft gemaakt. Als u de totale kosten voor een energie-investering in één
kalenderjaar betaalt, kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA.
Meerdere jaren
Het kan zijn dat de betalingen over meerdere jaren plaatsvinden, maar dat u het bedrijfsmiddel in gebruik heeft
genomen in het jaar van investeren. Dan wordt de EIA volledig in aanmerking genomen bij de aangifte over het
kalenderjaar waarin u heeft geïnvesteerd. Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in
gebruik genomen, dan kunt u het bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering
brengen op de winst. De rest van de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren
waarin u betalingen doet, maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt
genomen.

Maakt u dit jaar geen winst?
Wanneer u Vpb-belastingplichtig bent, is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in het voorgaande
jaar en de negen volgende jaren te verrekenen. Bent u IB-belastingplichtig, dan is het in geval van
verliesrekening mogelijk om de EIA in de drie voorafgaande jaren en de zes volgende jaren te verrekenen.
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Overleg dit met uw belastinginspecteur. Heeft de Belastingdienst u over het investeringsjaar een voorlopige
aanslag opgelegd? Dan kunt u de ontvangstbevestiging van de melding gebruiken om de inspecteur te vragen
uw aanslag te herzien.
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