
Wat is MIA\Vamil? 
 

   Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 
 

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% 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% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De 

overige 25% schrijft u wel regulier af. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale 

winst. 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. Maar u boekt wel een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van 

belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel 

winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen. 

Voor Vamil is in 2016 een budget van €40 miljoen beschikbaar. 

 

 Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA) 
 

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop 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% van het investeringsbedrag extra ten laste 

worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting.  

Voor MIA is in 2016 een budget van €97 miljoen beschikbaar. 

 

Innovatieve en milieuvriendelijke technieken in de markt zetten 
 

MIA\Vamil vergemakkelijkt de marktintroductie en marktverbreding van een innovatieve en milieuvriendelijke techniek. De 

opname van de techniek op de Milieulijst verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die overwegen deze innovatieve 

techniek aan te schaffen. Zij kunnen hier immers MIA\Vamil op aanvragen. Daarnaast hebben technieken op de Milieulijst een 

aantoonbaar “groen” imago.  

De omschrijvingen op de Milieulijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende merken/types met vergelijkbare milieuprestaties 

onder kunnen vallen. Past uw milieuvriendelijke en innovatieve techniek nog niet onder één van de omschrijvingen op de 

Milieulijst? Iedereen kan voorstellen aandragen voor het aanpassen van omschrijvingen of voor het toevoegen van nieuwe 

omschrijvingen. Als uw voorstel wordt gehonoreerd, verschijnt de (aangepaste) omschrijving op de eerstvolgende Milieulijst. 

De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. 

Waar vindt u informatie over MIA/Vamil? 
 

In de brochure vindt u algemene informatie over MIA en Vamil, de werking hiervan en de Milieulijst. 

Deze brochure kunt u down-loaden van de website www.rvo.nl/miavamil  

 

Een kopie van bladzijde 64 uit deze Milieulijst (2016) met het betreffende artikel D 4121 is hierbij gesloten. 

 

Fiscale inlichtingen over de regelingen vindt u op de website  van de Belastingdienst. 

Voor fiscale vragen, zoals vragen over de verwerking van Mia en Vamil in de aangifte en de consequenties van het verkopen 

van een bedrijfsmiddel waar u MIA/Vamil op heeft toegepast, kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon (0800-

0543). Kies voor de optie ‘ondernemersvraag’ (optie 2) en vervolgens de optie ‘inkomstenbelasting of 

vennootschapbelasting’ (optie 2). Geef daarbij aan dat u een fiscale vraag heeft over de MIA/Vamil. 

  



MIA en Vamil aanvragen 
 

Stappenplan MIA en Vamil aanvragen 
 

Dit stappenplan helpt u bij het melden van MIA\Vamil. Formeel gezien hoeft u MIA\Vamil niet aan te vragen, maar moet u 

melding maken van uw voornemen MIA\Vamil toe te passen in uw belastingaangifte. In dit stappenplan gebruiken we 

daarom de term ‘melden’ in plaats van ‘aanvragen’. 

Voordat u MIA\Vamil gaat melden 

1. U bent ondernemer, u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting en u bent van plan een milieuvriendelijke 

investering te doen waarvan de kosten minimaal € 2.500,- bedragen.  

2. U kunt een melding indienen voor MIA\Vamil indien uw investering is beschreven op de Milieulijst die geldt op de datum 

waarop u zich tot de investering verplicht. De Milieulijst bestaat uit 271 korte omschrijvingen van 

technieken/bedrijfsmiddelen met fiscaal voordeel. U controleert of uw investering op de Milieulijst staat. U kunt ook 

digitaal zoeken in de Milieulijst.  

3. Indien u vragen heeft over de omschrijving op de Milieulijst, zoals bijvoorbeeld over zogenoemde generieke 

omschrijvingen, dan kunt u contact met ons opnemen. Indien nodig zorgt u voor de benodigde vergunningen of 

certificaten die zijn vereist om aan te tonen dat uw investering aan de omschrijving op de Milieulijst voldoet. 

Melden MIA\Vamil 

1. U kunt MIA\Vamil uitsluitend digitaal melden. U hebt hiervoor een eHerkenningsmiddel nodig (gebruik van DigiD is niet 

mogelijk). Met uw eHerkenningsmiddel kunt u meldingen indienen voor uw eigen organisatie of voor organisaties 

waarvoor u gemachtigd bent. Indien u al een eHerkenningsmiddel heeft dan kunt u doorgaan naar stap 5. U kunt 

eHerkenning aanvragen via de website van eHerkenning. U vindt hier verschillende aanbieders. Voor een 

eHerkenningsmiddel kunnen beperkte kosten in rekening worden gebracht. Dit verschilt per aanbieder. 

Betrouwbaarheidsniveau 1 is voldoende. Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel duurt enkele dagen. 

2. U gaat naar het eLoket en logt in met uw eHerkenningsmiddel. Als intermediair gebruikt u uw eigen 

eHerkenningsmiddel en niet dat van het bedrijf waarvoor u de melding doet. U klikt op de optie voor 

betrouwbaarheidsniveau 1. Het digitale MIA\Vamil-formulier staat in het eLoket onder de letter “M” en onder de letter 

“V”.U vult het formulier in. Met ingang van 1 januari 2013 hoeft u voor een samenwerkingsverband, zoals een maatschap 

of vennootschap, nog maar één melding in te dienen. U kunt desgewenst een kopie maken van een al ingevuld 

meldformulier. Na controle van het ingevulde formulier, verstuurt u het formulier digitaal met de knop ‘verzenden’. Voor 

vragen tijdens het invullen kunt u terecht bij het eLoket. 

3. Na verzending van uw melding, krijgt uw melding een referentienummer. Het referentienummer vindt u achter de 

betreffende melding bij ‘mijn overzicht’ en en in de ontvangstbevestiging die u binnen enkele uren na de verzending van 

uw melding ontvangt per e-mail. U dient dit referentienummer te gebruiken bij correspondentie over uw melding. 

MIA\Vamil toepassen en eventuele technische controle 

1. U past MIA\Vamil toe bij uw belastingaangifte. U ontvangt geen beschikking van RVO.nl betreffende uw melding. 

2. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt de ontvangen meldingen steekproefsgewijs. Als uw 

melding buiten de steekproef valt, krijgt u daarover binnen enkele weken bericht. Wij streven ernaar meldingen die in de 

steekproef vallen binnen zes maanden te controleren. Als uw melding in de steekproef valt, ontvangt u een verzoek om 

nadere informatie over de techniek, de gemaakte kosten en de data van de verplichtingen. Ook kan een medewerker van 

RVO.nl het bedrijfsmiddel ter plekke komen beoordelen. Het resultaat van de beoordeling wordt vastgelegd in een advies 

aan uw belastinginspecteur. U krijgt hier een kopie van.Bent u het niet eens met de beoordeling van RVO.nl, dan kunt u 

na vaststelling van uw aangifte bezwaar indienen bij uw Belastinginspecteur. Bent u het wel eens, dan dient u hiermee in 

uw belastingaangifte rekening te houden. U kunt hiervoor (indien nodig) een verbeterde aangifte indienen als u al 

aangifte heeft gedaan.  

 

Meldingsdatum 
Algemeen geldt dat, als u een melding voor MIA\Vamil in wil dienen, u dit moet doen binnen drie 

maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel. Het ‘aangaan van een 

verplichting’ is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. Voor voortbrengingskosten geldt een iets andere 

termijn. Voortbrengingskosten zijn kosten voor de inzet van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en onder eigen 

regie uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze kosten dienen te zijn gemeld binnen drie maanden na het einde van 

elk kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Dit geldt niet als het bedrijfsmiddel in de loop van 

het kalenderkwartaal in gebruik wordt genomen. De voortbrengingskosten over het kwartaal waarin het bedrijfsmiddel in 

gebruik wordt genomen, moeten dan al binnen drie maanden na de datum van ingebruikname zijn gemeld. 



Wat komt in aanmerking? 
Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil staan vermeld op de Milieulijst. 

Deze lijst is gepubliceerd in de Staatscourant waarvan een kopie in deze brochure is opgenomen. 

Naast de in de omschrijvingen opgenomen eisen, zijn er enkele algemeen geldende bepalingen 

voor de bedrijfsmiddelen opgenomen op de Milieulijst. Deze zijn vermeld in de Algemene bepalingen 

(pagina 11 e.v.). Deze paragraaf vormt de inleiding op de Milieulijst en heeft een wettelijke status. 

 

Wel in aanmerking 
 

• alle aanschafkosten en voortbrengingskosten die toe te rekenen zijn aan het bedrijfsmiddel voor zover niet 

uitgesloten in de omschrijving van het bedrijfsmiddel; 

• milieuadvieskosten (maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten); 

• kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze 

bedrijfsmiddelen en daarom geen zelfstandige betekenis hebben. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, appendages 

en meet- en regelapparatuur; 

• kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel mits het ‘aangepaste bedrijfsmiddel’ voldoet aan de eisen van de 

Milieulijst; 

• kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel, mits dit een verbetering van het milieu of het 

dierwelzijn oplevert. Dit betekent dat vervanging van een apparaat of een onderdeel van een apparaat een verlaging 

van de emissie, een vergroting van de grondstoffenbesparing, afvalpreventie of dierwelzijn tot gevolg moet hebben. 

 

Niet in aanmerking 
  

• onderhoudskosten; 

• kosten die betrekking hebben op grond, woonhuizen, vaartuigen voor representatieve doeleinden, dieren, effecten, 

vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard; 

• bedrijfsmiddelen die al eerder door een ander zijn gebruikt (kosten die worden gemaakt voor het gebruiksklaar 

maken van het tweedehandse bedrijfsmiddel mogen wel gemeld worden); 

• investeringen van in totaal minder dan € 2.500 euro per melding; 

• het totaal aan investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan dat meer bedraagt dan € 25 miljoen euro 

per jaar per belastingplichtige (ofwel: een belastingplichtige kan voor maximaal € 25 miljoen euro aan 

investeringen per jaar in aanmerking komen voor MIA\Vamil);  

• investeringen die nog niet in gebruik zijn genomen en waarvan na 1 jaar na de datum van opdracht minder dan 25% 

van het investeringsbedrag is betaald (neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst); 

• investeringen waarop Energie-investeringsaftrek (EIA) is toegepast, komen niet in aanmerking voor MIA. 

 

  



Adressen en telefoonnummers 
 

Bij onderstaande instanties kunt u meer informatie over de investeringsregelingen krijgen. 

 

Voor technische vragen over milieu-investeringen (MIA\Vamil), voor de status van uw melding, of voor het aanmelden van 

nieuwe bedrijfsmiddelen voor opname in de Milieulijst 2014 

Telefoon: 088 042 42 42 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00) 

E-mail: miavamil@rvo.nl 

Internet: www.rvo.nl/miavamil 

Postadres: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

Postbus 10073  

8000 GB Zwolle 

 

Voor vragen over de energie-investeringsaftrek (EIA)•  

Telefoon: 088 042 42 42 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00) 

E-mail: eia@rvo.nl 

Internet: www.rvo.nl/eia 

 

Voor vragen over het elektronisch indienen van meldingen•  

Helpdesk eLoket Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

Telefoon: (088) 602 90 00 (tijdens kantooruren) 

E-mail: klantcontact@rvo.nl 

internet: www.rvo.nl/organisatie/contact-eloket 

 

Voor vragen over het aanvragen van een eHerkenningsmiddel•  

Neem contact op met een aanbieder van eHerkenningsmiddelen  

Internet: http://www.eherkenning.nl/bedrijven/aanschaffen/ 

Voor algemene vragen over eHerkenning kunt u terecht bij de beheerorganisatie: info@eherkenning.nl 

 

Voor informatie over onder andere het Milieukeur, het Groen Label Kas certificaat, Maatlat Duurzame • Veehouderij en het 

Europees Ecolabel 

Stichting Milieukeur (SMK) 

Telefoon: 070 358 63 00 

Email: milieukeur@milieukeur.nl 

Internet: www.milieukeur.nl 

 

Voor fiscale vragen•  

Telefoon: 0800 05 43 (belastingtelefoon) 

Internet: www.belastingdienst.nl 

 


