Duurzaam ondernemen 2017
Bent u voornemens te investeren in duurzame energie, of milieuvriendelijke
technieken? Wanneer deze bedrijfsmiddelen op de Milieu- of Energielijst staan van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u profiteren van een fiscale aftrek van
deze investering.

Milieu- investeringsaftrek (MIA)
Indien u een bedrijfsmiddel hebt aangeschaft waarvan
de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of
G dan mag u 13,5%, 27% of 36% van het
investeringsbedrag extra worden afgetrokken van de
winst over het kalenderjaar waarin het middel is
aangeschaft.
Het
betreft
hier
een
extra
aftrekmogelijkheid bovenop de andere fiscale
aftrekmogelijkheden zoals de hieronder beschreven
Vamil.

Vamil (Willekeurige milieu-afschrijvingen)
Indien u een bedrijfsmiddel hebt aangeschaft dat
vermeld staat op de Milieulijst en waarvan de code
begint met A, B, C of F dan kunt u tot 75% van de
investering op een willekeurig moment afschrijven,
zodat u de fiscale winst vermindert. Hierdoor hoeft u
minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te
betalen.

gemiddeld 14% opleveren, bovenop de besparingen
aan energiekosten!
In aanmerking komen in Nederland gevestigde
ondernemers
die
inkomstenof
vennootschapsbelasting betalen en die een investering
doen in een op de Energielijst geplaatst bedrijfsmiddel.
Het betreft geen cashsubsidie, maar een aftrekpost van
55,5% van de investeringskosten op de fiscale winst,
bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Indieningstermijn
De subsidies kunnen gedurende het gehele
kalenderjaar worden aangevraagd. Het subsidiebudget
voor de MIA bedraagt € 97 miljoen in 2017, voor de
Vamil € 40 miljoen, en voor de EIA is voor 2017 een
budget van € 166 miljoen beschikbaar gesteld.

Aanvraagperiode
Het aanvragen van MIA, Vamil en EIA dient binnen drie
maanden na het geven van de opdracht te gebeuren.
Wilt u meer weten over het aanvragen van één van deze
regelingen? Neem dan contact met ons op.

Energie- investeringsaftrek (EIA)
Wilt u investeren in energiezuinige technieken of
duurzame energie? De Energie-Investeringsaftrek
(EIA) kan u een significant fiscaal voordeel van
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