Uitgangspunten MIA/VAMil (2020)
De Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige (ofwel Vrije) Afschrijving Milieu-investeringen
(VAMil) zijn fiscale regelingen op het gebied van milieu-investeringen. Met de MIA is het mogelijk om
een gedeelte van de investeringen in milieuvriendelijke apparatuur af te trekken van de winst. Deze
aftrek komt bovenop de normale investeringsaftrek. Door middel van de VAMil kan tot 75% van de
afschrijving op een zelfgekozen moment gedaan worden, wat eveneens een belastingvoordeel
oplevert.
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Voor beide regelingen geldt dat ze enkel van toepassing zijn op bedrijfsmiddelen die vallen
binnen de beschrijvingen die op de Milieulijst staan die jaarlijks wordt geactualiseerd.
Op de Milieulijst staat ook een generieke categorie, waar milieuvriendelijke technieken onder
kunnen vallen die niet specifiek beschreven zijn.
De aanvrager dient in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of één van de BES-eilanden
belastingplichtig te zijn voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De melding moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting bij RVO
binnen zijn en het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Milieulijst van het jaar waarin de
investering plaatsvindt.
De lettercode bij het bedrijfsmiddel in de Milieulijst geeft aan of de MIA, de VAMil of beide
toegepast mag worden en welk percentage afgetrokken mag worden.
In principe komen alle aanschafkosten voor het bedrijfsmiddel in aanmerking, inclusief
milieuadvieskosten. Daarnaast mogen ook kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk
zijn worden meegenomen, zoals leidingen en meetapparatuur. Eventueel benodigde
vergunningen of certificaten komen niet in aanmerking.
Kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel en kosten voor het vervangen van versleten
of defecte bedrijfsmiddelen komen in aanmerking, mits ze een verbetering van het milieu of
dierenwelzijn opleveren.
Onderhoudskosten komen niet in aanmerking. Dit geldt ook voor de aanschaf van 2e hands
bedrijfsmiddelen. De kosten die worden gemaakt voor het installeren/gebruiksklaar maken van
een 2e hands bedrijfsmiddel mogen daarentegen wel worden meegenomen.
Circulair produceren en het hergebruik van materialen komt eveneens in aanmerking.
Het is mogelijk om de VAMil toe te passen in combinatie met de EIA. Voor bedrijfsmiddelen die
voor de MIA en de EIA in aanmerking komen, mag gekozen worden welke regeling geheel of
gedeeltelijk gebruikt wordt. In de regel is de EIA voordeliger.

Bijdrage
Voor de MIA/VAMil kunnen enkel specifieke meldingen worden gedaan, waarbij voor de MIA 13,5%,
27% of 36% van het investeringsbedrag in mindering op de fiscale winst mag worden gebracht. Het
percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het
bedrijfsmiddel. Bij het toepassen van de VAMil voor een bedrijfsmiddel mag dit bedrijfsmiddel
willekeurig ofwel vrij afgeschreven worden tot maximaal 75% van het investeringsbedrag. Op het
restant dient de normale afschrijving te worden toegepast. Dit levert een rente- en
liquiditeitsvoordeel op. De investeringen dienen minimaal € 2.500,- te bedragen. Boven € 25 miljoen
komt het meerdere niet in aanmerking voor de MIA/Vamil. Voor 2020 is € 124 miljoen beschikbaar
voor de MIA en € 25 miljoen voor de VAMil.

Meer informatie
Voor meer informatie of advies over deze regeling kunt u contact opnemen met RT-M door een mail
te sturen naar info@rt-m.nl of vul het contactformulier in op www.rt-m.nl/contact.
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