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MIA\Vamil regeling
Wat is MIA\Vamil?
Ondernemers kunnen financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
door gebruik te maken van twee investeringsregelingen middels eHerkenning:
• Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA);
• Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil. Donkersloots
Canvas, Wave (productcode F6340), Modular Dimension (productcode F6341), BT40, Raw en
Denim (productcode A6342) kunnen opgevoerd worden voor zowel de MIA als Vamil.
Met de MIA (milieu-investeringsaftrek) kan tot 36% van de investeringskosten afgetrokken
worden van de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten
en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Het netto voordeel is afhankelijk van de aard van de
onderneming (BV of eenmanszaak) en het van toepassing zijnde tarief:
Tarieven			
Lage tarief			
Hoge tarief			

VPB (voor de BV)		
tot € 245.001
15%		
> € 245.000
25%		

IB (voor eenmanszaak of VOF)
tot € 68.508 37,10%
> € 68.507
49,50%

De Vamil biedt de mogelijkheid om tot 75% van de investering af te schrijven op een willekeurig
moment. Door sneller afschrijven, verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting
in dat jaar. Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel. Het netto voordeel is afhankelijk van
onder andere de winstbelasting en het rentepercentage en bedraagt gemiddeld 3% van het
investeringsbedrag.

Wat is het fiscale voordeel?
Het belastingvoordeel kan met MIA\Vamil netto oplopen tot 12%. Voor Canvas, Wave
(productcode F6340) en Modular Dimension (productcode F6341) geldt 36% MIA en 75% Vamil.
Voor BT40, Raw en Denim (productcode A6342) geldt 27% MIA en 75% Vamil.

Hoe maak je gebruik van de regeling?
1. Binnen 3 maanden na de investering doe je een melding bij rvo.nl m.b.v. eHerkenning.
2. RVO geeft een ontvangstbevestiging die je moet bewaren bij je boekhouding.
3. Je verwerkt de MIA\Vamil in je aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over je
aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO.nl.

Legenda bij de milieulijst
Uitleg letters A t/m G
A = 27% MIA + 75% Vamil

Vamil
Alleen Vamil
code begint met C

MIA

combinatie

Vamil en MIA
code begint met
A, B of F

Alleen MIA code
begint met D, E of G

B = 13,5% MIA + 75% Vamil
C = alleen 75% Vamil
D = alleen 27% MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + 75% Vamil
G = alleen 36% MIA

MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap.
Voor de producten van Donkersloot kun je zowel MIA- als Vamil- voordeel krijgen.
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MIA\Vamil regeling
Rekenvoorbeeld
Onder ‘netto voordeel’ verstaan we het bedrag dat de ondernemer minder aan belasting hoeft
te betalen.
Canvas en Wave 		

Composteerbaar vloerkleed met terugnamegarantie
F6340

Stel totale investering: € 14.130
Uw winst valt in het		
		
MIA netto voordeel 1e jaar (36%)
Vamil (gemiddeld 3%)
Totaal netto voordeel		
In percentage van de aanschaf:

Modular Dimension

hoge belastingtarief
IB
VPB
€ 2.518
€ 1.272
€ 424
€ 424
€ 2.942
€ 1.696
21%
12%

lage belastingtarief
IB
VPB
€ 1.887
€
763
€ 424
€ 424
€ 2.311
€ 1.187
16%
8%

Naaldvilt tapijttegels van gerecycled textiel en biomassa
F6341

Stel totale investering: € 20.760
Uw winst valt in het		
		
MIA netto voordeel 1e jaar (36%)
Vamil (gemiddeld 3%)
Totaal netto voordeel		
In percentage van de aanschaf:

BT40, Raw en Denim

hoge belastingtarief
IB
VPB
€ 3.699
€ 1.868
€
623
€ 623
€ 4.322
€ 2.491
21%
12%

lage belastingtarief
IB
VPB
€ 2.773
€ 1.121
€ 623
€ 623
€ 3.396
€ 1.744
16%
8%

Circulair tapijt met terugnamegarantie
A6342

Stel totale investering: € 31.960
Uw winst valt in het		
		
MIA netto voordeel 1e jaar (27%)
Vamil (gemiddeld 3%)
Totaal netto voordeel		
In percentage van de aanschaf:

hoge belastingtarief
IB
VPB
€ 4.271
€ 2.157
€
959
€ 959
€ 5.230
€ 3.116
16%
10%

lage belastingtarief
IB
VPB
€ 3.201
€ 1.294
€ 959
€ 959
€ 4.160
€ 2.253
13%
7%

Waar vind ik meer informatie over de regeling?
De MIA- en Vamil-regeling vallen onder de verantwoordelijkheid van de Ministeries van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Financiën. De Belastingdienst besluit over de
toekenning van MIA en/of Vamil en RVO ondersteunt de regeling met onder andere een
helpdesk, technische controles van de meldingen en technisch inhoudelijke advisering van de
Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/miavamil
De website van de Belastingdienst geeft meer fiscale informatie over de regelingen.
Neem voor fiscale vragen, zoals vragen over de verwerking van MIA\Vamil in de aangifte, contact
op met de BelastingTelefoon (0800-0543).
1. Kies voor de optie ‘ondernemersvraag’ (optie 2)
2. en vervolgens de optie ‘inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting’ (optie 2). Geef daarbij
aan dat het een fiscale vraag over de MIA\Vamil betreft.
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