Biobased Economy

met fiscaal voordeel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzaam ondernemen kan met steun van de overheid en
levert u belastingvoordeel op. Via de MIA\Vamil-regeling
mag namelijk een deel van de kosten worden afgetrokken
van de fiscale winst (MIA) en/of vrij worden afgeschreven
(Vamil). In dit leaflet zetten we de mogelijkheden op een rij
voor de Biobased Economy. Mét fiscaal voordeel van
MIA\Vamil in 2016.

MIA en Vamil
Duurzaam ondernemen stimuleren en de milieuschade
zoveel mogelijk beperken. Dat is het doel van de MIA (Milieuinvesteringsaftrek) en de Vamil (de Willekeurige afschrijving
milieu-investeringen). De overheid betaalt daarom mee aan 271
innovatieve duurzame investeringen. Deze investeringen staan
allemaal op de Milieulijst 2016 van de MIA\Vamil-regeling.
MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving
milieu-investeringen) zijn twee fiscale stimuleringsregelingen.
Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking
komen voor de MIA òf voor de Vamil of voor beide. Bedrijven
kunnen via de MIA tot 36 procent van de investeringskosten voor
een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale
winst en/of via de Vamil 75 procent van deze investeringskosten
vrij afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.
Als u bijvoorbeeld 100.000 euro investeert in een bedrijfsmiddel
dat op de Milieulijst staat, kan uw netto fiscaal voordeel oplopen
tot meer dan 12.000 euro.
Met de zoekfunctie “Zoeken in de Milieulijst 2016” kunt u snel en
eenvoudig een beeld krijgen welke technieken in de Milieulijst
zijn opgenomen. U zoekt met deze zoekfunctie tevens in de
Energielijst 2016 (Energie Investeringsaftrek) waardoor u een
totaalbeeld krijgt van energiezuinige en milieuvriendelijke
technieken met fiscaal voordeel.
Op de Milieulijst staan ook zogenoemde generieke codes. Deze
maken fiscale aftrek mogelijk voor (maatwerk) investeringen
met een flinke milieuwinst. De milieuwinst mag hierbij op
verschillende manieren worden gerealiseerd.
Op www.rvo.nl/miavamil kunt u onder ’praktijkvoorbeelden’
ervaringen lezen van ondernemers met de MIA\Vamil. Hier staan
ook enkele rekenvoorbeelden.

Milieulijst en Biobased Economy
MIA\Vamil biedt ondersteuning voor de biobased economy
in de volle breedte. Zo kunnen ondernemers met steun van
MIA en Vamil investeren in bioraffinage, bioplastics en teelt en
verwerking van algen, wieren en kroos. Ook komen geavanceerde
vergistingsinstallaties voor het verwerken van organische
reststromen of het verwerken van mest in aanmerking.
Daarnaast kunnen de investeringen in een pilotinstallatie in
aanmerking komen voor MIA en Vamil als deze installatie
uiteindelijk, op termijn, gebruikt wordt voor commerciële
productie en dus op de balans van de onderneming wordt
geactiveerd1.
De volgende investeringen op de Milieulijst zijn interessant voor
bedrijven die willen investeren in Biobased Economy:
• Productieapparatuur voor (half)producten op basis van
biomassa (F 1100);
• Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van
producten van bioplastics (F 1110);
• Vergistingsinstallatie met algen-, kroos of wierenreactor
(F 1112);
• Algen-, kroos- of wierensysteem voor afvalwaterverwerking
(A 1113);
• Productiesysteem voor algen-, kroos-, of (zee)wieren (F 2430);
• Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
(voorwaartse integratie) (F 2600);
• Mestbewerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en
stikstof (F 2650);
• Algen-, kroos- of wierensysteem voor mestverwerking (A 2651);
• Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor
(F 2659)

Aanvragen
U moet binnen drie maanden na het geven van de (mondelinge
of schriftelijke) opdracht MIA\Vamil aanvragen voor de
aanschafkosten van uw milieu-investering. Bent u te laat,
dan loopt u het fiscale voordeel mis. U kunt ook fiscale aftrek
aanvragen voor voortbrengingskosten. Hiervoor gelden andere
termijnen, zie hiervoor de informatie op de websites. U kunt
uw aanvraag digitaal indienen via het eLoket en heeft hiervoor
een eHerkenningsmiddel nodig. Op de MIA\Vamil site onder
‘Aanvragen MIA\Vamil’ staat een handig stappenplan voor het
indienen van een aanvraag.
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Neemt u als deze situatie zich voordoet, vooraf contact op met de Belastingdienst.

Een voorstel indienen voor de Energieof Milieulijst
Wilt u een innovatief, milieuvriendelijk of energiezuinig product
op de markt introduceren, mist u een milieuvriendelijke techniek
op de Milieulijst? Of wilt u uw markt verbreden?
Elk jaar past de overheid de Energie- en Milieulijst aan. Iedereen
kan voorstellen indienen voor nieuwe milieuvriendelijke en/of
energiezuinige technieken voor opname op deze lijsten. Gebruik
hiervoor het formulier op de website van de EIA en MIA\Vamil
onder Publicaties. Op de MIA\Vamil site onder ‘Uw product op de
Milieulijst’ staat ook een stappenplan voor het indienen van een
voorstel.
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Andere interessante regelingen
EIA
Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal
voordelig investeren in energiezuinige systemen en -technieken.
Het gaat bij de EIA vooral om het realiseren van energiebesparing
in bedrijfsgebouwen, processen en transportmiddelen. In 2016 is
58% van de investeringskosten aftrekbaar van de fiscale winst.
Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/eia.
WBSO
Via de WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming (fiscale
aftrek) krijgen voor de loonkosten en andere kosten en uitgaven
voor Research & Development (R&D). Meer informatie vindt u op
www.rvo.nl/wbso.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert
ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en
internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van
zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.
RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.
RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.
In samenwerking met het ministerie van Financiën.
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