ondernemen met

cumela

FINANCIEN
Belastingvoordelen
MIA/Vamil, EIA en andere fiscale regelingen
Voor bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden om een extra financiële compensatie te krijgen. De bekendste regelingen in relatie tot investeringen zijn de MIA/Vamil en de EIA. We zullen hier de belangrijkste
mogelijkheden voor een voordeel in beeld brengen.

Er zijn drie investeringsregelingen ter stimulering tot aanschaf van milieu- en energievriendelijke bedrijfsmiddelen.
De Vamil/MIA is de meest bekende regeling en dient ter
stimulering van milieubewuste investeringen. De EIA is een
regeling ter stimulering van bedrijfsmiddelen die energiebesparend zijn of gebruik maken van duurzame energie. De
overheid wil via beide regelingen nog niet gangbare milieuen energievriendelijke investeringen aantrekkelijk maken.

Vamil
De Vamil-regeling houdt in dat van de bedrijfsmiddelen die
op de milieulijst staan willekeurig mag worden afgeschreven.
De Vamil biedt de mogelijkheid 75 procent van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de
code op de Milieulijst met een A, B, C of F, dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of
langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk
om 75 procent van de investering al in het jaar van aanschaf
af te schrijven. De overige 25 procent schrijft u wel regulier
af. Kortom, het afschrijvingspatroon kan worden aangepast
aan het fiscaal meest gunstige moment.

Legenda bij de Milieulijst

Vamil
Alleen Vamil
code begint met C

Combinatie
Vamil en MIA
code begint met
A, B of F

MIA
Alleen MIA code
begint met D,E of G

MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap.
Voor de meeste bedrijfsmiddelen kunt u zowel MIA- als Vamil- voordeel krijgen.

64

GRONDIG 10 2016

Uitleg letters A t/m G
A = 27% MIA + 75% Vamil
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

Het voordeel van de Vamil-regeling is dat u kunt sturen in de
te betalen belasting en in een topjaar het belastbaar inkomen
kunt afvlakken. U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. In geval
van toepassen van vervroegde afschrijving wordt het betalen
van belasting feitelijk alleen uitgesteld. Dit houdt alleen maar
een rente- en liquiditeitsvoordeel in. Dit voordeel is in het algemeen zeer beperkt (tussen de één en maximaal drie procent van de oorspronkelijke investering). Gebruikte machines
komen niet in aanmerking voor de Vamil/MIA en de EIA.

MIA
MIA staat voor Milieu-investeringsaftrekregeling. Dankzij de
MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van
de fiscale winst, boven op de andere fiscale aftrekmogelijkheden, zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst
begint met een A, B, D, E, F of G mag 13,5, 27 of 36 procent
van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht
van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel
is aangeschaft. U betaalt dan minder belasting.
Dit betekent dat bij een belastingtarief van 40,4 procent
(inkomstenbelasting, schijf 2) en een MIA van 13,5 procent
(zonder aftopping) er een netto voordeel is van bijna 5,5 procent van de investering. Dit is meer dan volgens de Vamil,
maar nog altijd vrij beperkt.

EIA
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling
waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in
energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.
Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer
dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.
Met EIA kunt u 58 procent van de investeringskosten van
energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor
betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit betekent dat bij een belastingtarief van 40,4 pro-

cent (inkomstenbelasting, schijf 2) het netto voordeel ongeveer 23,4 procent van de investering is. Dit is een regeling
met een leuk fiscaal voordeel (beduidend meer dan de Vamil
en de MIA). Daarnaast is er het voordeel van een brandstofbesparing. De investering in het bedrijfsmiddel moet minimaal € 2500,- bedragen.

KIA
Wanneer u in een bedrijfsmiddel investeert, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in
aanmerking komen voor investeringsaftrek. U dient een investering te hebben gedaan van tussen € 2301,- en € 311.242,. In het optimale gebied (investering tussen € 56.024,- en €
103.748,-) is de aftrek € 15.687,-. Bij het belastingtarief van
40,4 procent is dit een netto voordeel van € 6338,- (dit is 6,1
tot 11,3 procent van uw investering). Het voordeel hierbij is
aanzienlijk, zonder dat er milieu- of duurzaamheidseisen aan
uw machine worden gesteld. Voor de KIA hoeft een bedrijfsmiddel niet nieuw te zijn.
De praktijk leert dat cumelaondernemers vaak fors of zeer
beperkt investeren, waardoor niet optimaal gebruik wordt
gemaakt van deze regeling. Bij een te laag of te hoog bedrag
is de aftrek nihil. De KIA is juist een aantrekkelijke regeling
voor kleinere ondernemingen.

Middeling
Wanneer u te maken heeft met schommelende inkomsten
(box 1 in de inkomstenbelasting) kan middeling uitkomst bieden. U heeft dan waarschijnlijk meer belasting betaald dan
wanneer de inkomsten gelijkmatig waren geweest. Door over
een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan
van de gemiddelde inkomsten kan middeling in een aantal gevallen leiden tot een teruggave van te veel betaalde belasting.

Herinvesteringsreserve
Wanneer u een bedrijfsmiddel heeft verkocht en daarbij
boekwinst heeft gerealiseerd, kunt u belastingheffing over
de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een
herinvesteringsreserve. U moet dan wel een vervangingsvoornemen hebben en houden. De herinvesteringstermijn
bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht.

Personeel
Op het gebied van personeel is er een tegemoetkoming
voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding.
De regelingen richten zich voornamelijk op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De huidige regelingen voor personeel zijn de Subsidieregeling praktijkleren, regelingen voor
arbeidsgehandicapte werknemers, de premiekorting voor
het aannemen van oudere werknemers, de premievrijstelling bij marginale arbeid en het Scholingsfonds.

Winstgevendheid
De hierboven genoemde regelingen leveren alleen voordeel
op als de onderneming winstgevend is. Wanneer er (meerdere jaren) sprake is van verlies geeft extra afschrijven of een
extra aftrek geen voordeel. In een jaar dat u een bepaalde
regeling toepast, kunnen andere winstdrukkende maat
regelen juist niet interessant zijn.
Kortom, de Vamil/MIA en de EIA zijn interessant voor bedrijven die een goed resultaat realiseren. De KIA is interessant
als er bewust tot een bepaald bedrag wordt geïnvesteerd
voor bedrijven met een goede winst. Bedrijven met een (te)
laag resultaat hebben minder tot geen voordeel van deze regelingen. U kunt dan beter uw tijd besteden om uw fiscaal
resultaat te verhogen.

Strategisch denken
Het komt maar al te vaak voor dat er onvoldoende wordt nagedacht over de hoogte van de winst en de fiscale aftrekmogelijkheden. Zo heb ik meerdere ondernemers gesproken
die te weinig winst maakten (schijf 1 niet volledig benut) en
die toch regelingen toepasten om de winst te drukken. Soms
werd de winst zo hard gedrukt dat daardoor heffingskortingen werden misgelopen. Dit werkt dus erg nadelig.
Een vaak gehoorde opmerking is dat de accountant onvoldoende met (belastingbesparende) tips komt. Het is verstandiger dat u uw strategische (fiscale) koers uitspreekt en
vervolgens met deskundigen (ook van CUMELA) naar mogelijkheden zoekt.
Het advies is ook om op cruciale momenten, bij bedrijfsoverdracht, reorganisaties, verkoop van onderdelen, bedrijfsbeëindiging, et cetera, alle mogelijke (fiscale) opties vooraf in
kaart te laten brengen. Voor meerdere bedrijven kon hier
een belastingaanslag van een bedrag met zeven cijfers worden voorkomen.
Niet alleen op cruciale momenten zoals hierboven omschreven, maar ook jaarlijks rond november (als 95 procent van
het werk is verricht en u goed zicht heeft van het tussentijdse
resultaat) dient u een besluit te nemen over de investeringen. Bij een goed jaar kunt u wellicht die extra investering
plegen, maar bij een matig of slecht jaar kunt u besluiten
deze extra investering toch maar door te schuiven naar volgend jaar. Kortom, als ondernemer moet u zelf de financiële
koers bepalen.
In een volgend artikel willen we onder andere stil staan bij
aanvullende subsidiemogelijkheden.

TEKST: André de Swart,
adviseur bedrijfskundige zaken
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