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EIA / MIA / Vamil
Investeringen in bedrijfsmiddelen en apparatuur die leiden tot een energiebesparing (elektra/gas)
of een milieuvoordeel (reductie emissies, verbruik grondstoffen, etc.) komen mogelijk voor subsidie
in aanmerking. Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) kan gebruik worden gemaakt van een extra aftrekpost van de fiscale winst van de onderneming. Zo hoeft
er minder belasting betaald te worden. Ervaring leert dat de mogelijkheden niet altijd optimaal
worden benut! Hieronder beschrijven we de verschillende regelingen kort voor u.
EIA
De EIA kan worden toegepast op investeringen in energiezuinige technieken en
duurzame energie. U mag 41,5 % van de
investeringskosten aftrekken van de fiscale
winst. Denk bijvoorbeeld aan LED verlichting, isolatie, warmteterugwinning of zonnepanelen. In de miljoenennota is voor 2016
een budget van € 101 miljoen opgenomen.
MIA/Vamil
De MIA/Vamil kan worden toegepast op
milieuvriendelijke investeringen. U mag via
de MIA tot 36% van de investeringskosten
aftrekken van de fiscale winst en/of 75%
van de investeringskosten vrij afschrijven
(Vamil). De budgetten voor 2016 bedragen
respectievelijk € 97 miljoen en € 40 miljoen.
Energielijst en Milieulijst
U kunt gebruik maken van de fiscale aftrek
via de EIA en de MIA/Vamil voor investeringen die op de Energie- en Milieulijst staan.
Aanvragen
Voor zowel EIA als MIA geldt dat de investering binnen drie maanden na het aangaan
van de investeringsverplichting, bijvoorbeeld het ondertekenen van een offerte,
bij RVO moet zijn aangemeld. Bent u te laat,
dan loopt u het fiscale voordeel mis.

Meer weten?
Voor meer informatie over de regelingen, de
voorwaarden en de mogelijkheden tot het
indienen van aanvragen kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer
088 833 66 44.
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