
Fiscale aftrek voor milieu-investeringen 
in de gecertificeerde dienstverlening en 
productie
Duurzame bedrijven kunnen rekenen op fiscale aftrek voor 
milieuvriendelijke investeringen. 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). 
Investeert u binnen uw bedrijf met hart voor het milieu,  dan 
levert u dit niet alleen een groen imago op, maar óók minder 
winstbelasting. In dit leaflet zetten we de mogelijkheden van 
de MIA\Vamil voor de gecertificeerde bedrijven en producten 
op een rij.

De MIA\Vamil-regeling
De milieuschade zoveel mogelijk beperken. Dat is het doel van 
de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (de Willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen). De overheid betaalt daarom 
mee aan zo’n 360 minder milieu belastende investeringen. 
Deze investeringen staan allemaal op de Milieulijst 2012 van de 
MIA\Vamil-regeling. Op de website van de MIA\Vamil kunt u 
eenvoudig in deze lijst zoeken op trefwoord of branche. Hierdoor 
krijgt u een overzicht van investeringen die binnen uw bedrijf 
milieuwinst kunnen opleveren. 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.

Gecertificeerd of plannen om te certificeren?
Gecertificeerde bedrijven kunnen MIA- en/of Vamil-voordeel 
claimen onder de generieke bedrijfsmiddelcodes F 1147, A 1148, 
B 1149 en E 1150 (Apparatuur of civieltechnische werken voor 
milieuvriendelijke dienstverlening en productie) op de Milieulijst 
2012. 

Welke kosten komen in aanmerking?
Alle investeringen die bijdragen aan de duurzaamheidseisen en 
daarmee een certificaat (op het juiste niveau) te verkrijgen en te 
behouden kunnen worden gemeld. 
Voorbeelden: 

als een certificaat eisen stelt aan waterbesparing komen •	
alle kosten in aanmerking, die technisch noodzakelijk zijn 
voor de waterbesparing en daar uitsluitend dienstbaar aan 
zijn. Een waterbesparende sproeikop en het leidingwerk 

naar deze sproeikop komen in aanmerking. Ofwel u kunt 
het volledige waterbesparende systeem, inclusief eventuele 
standaardonderdelen binnen dit systeem, voor MIA\Vamil 
melden. Het leidingwerk waaraan ook niet-waterbesparende 
onderdelen gekoppeld zijn mag niet worden gemeld. 
als het keurmerk eisen stelt aan hergebruik van grondstoffen in •	
het eigen proces, dan komen alle investeringen in apparatuur 
of civieltechnische werken die bijdragen aan het hergebruik, 
inclusief eventuele standaard onderdelen, in aanmerking 
voor MIA\Vamil. Onderdelen die ook voor andere (productie)
processen worden gebruikt komen niet in aanmerking. 
gangbare of standaard bedrijfsmiddelen kunnen niet gemeld •	
worden, bijvoorbeeld transportbanden of stellingen, tenzij 
het keurmerk hieraan specifieke eisen stelt, bijvoorbeeld in de 
vorm van materiaalgebruik.

Uitgelicht: Certificeringskosten
De kosten die nodig zijn om het certificaat te behalen, kunt 
u bij melden bij uw eerste melding voor apparatuur. Dit zijn 
bijvoorbeeld kosten voor de nulmeting waarin vastgesteld wordt 
waar het bedrijf op dat moment staat en wat nodig is om te 
voldoen aan het (juiste niveau van het) certificaat en de kosten 
ten behoeve van de externe audit. Er moet wel een link zijn 
tussen de (conclusies van de) nulmeting en de investering die u 
wilt melden. Het bedrag van de certificeringskosten mag u bij de 
kosten voor het apparaat optellen. Ook al zijn deze kosten eerder 
gemaakt. Certificeringskosten die vóór 2011 zijn gemaakt kunnen 
niet voor MIA of Vamil gemeld worden.

Uitgelicht: Gebouwgebonden appendages en –installaties
In de wettekst van de Milieulijst 2012 staat dat gebouwgebonden 
apparatuur en installaties niet voor de certificaatcodes (F 1147, 
A 1148, B 1149 en E 1150) gemeld mogen worden. In tegenstelling 
tot de wettekst kunnen investeringen die betrekking hebben op 
kleinschalige renovatie wél gemeld worden indien het keurmerk 
hieraan eisen stelt (zoals waterbesparende installaties en 
duurzame energiebronnen). 
Let op: hierbij komen alleen de kosten in aanmerking die 
bijdragen aan de duurzaamheidseisen. Dit is meestal niet 
het gehele investeringsbedrag, aangezien hierin veelal ook 
investeringen zijn opgenomen, die zonder certificaat ook 
noodzakelijk zijn. 
Investeringen in een nieuw duurzaam of grootschalig duurzaam 
te renoveren gebouw of mobiel verblijf kunnen gemeld worden 



onder bedrijfsmiddelcode B 1026 mits uw investering voldoet 
aan de eisen (maximaal € 2.000.000 per bedrijfsmiddel, inclusief 
alle kosten voor gebouwgebonden apparatuur en appendages). 
Het fiscaal voordeel is lager, maar opsplitsing in standaardkosten 
en kosten die bijdragen aan de duurzaamheidseisen van het 
certificaat is niet noodzakelijk.

Uitgelicht: Milieuprestatie investering gelijkwaardig aan niveau elders in 
Milieulijst 2012

Sinds 28 juni 2009 moet het niveau van de milieuprestatie van 
het bedrijfsmiddel bij investeringen voor generieke codes (zoals 
F 1147, A 1148, B 1149 en E 1150) vergelijkbaar zijn met eisen 
van een (specifieke) code elders op de Milieulijst (zie Algemene 
bepalingen in de Milieulijst, punt 7). Dit zult u of uw leverancier 
zelf moeten onderbouwen.
Bij investeringen die voldoen aan eisen elders in de Milieulijst 
2012 heeft u als gecertificeerd bedrijf de mogelijkheid om 
hetzelfde bedrijfsmiddel met een hoger fiscaal voordeel aan te 
schaffen, dan bedrijven die niet gecertificeerd zijn. U mag, indien 
dat financieel in uw voordeel is, ook kiezen om het betreffende 
bedrijfsmiddel onder de specifieke code te melden. 

Milieuvriendelijk product met certificaat
Als u milieuvriendelijke producten maakt, die voldoen aan de 
eisen van certificaten zoals genoemd onder de (generieke) code 

Dit is een publicatie van:
Agentschap NL
NL Milieu en Leefomgeving
Hanzelaan 310 
8017 JK  Zwolle

Postbus 10073
8000 GB  Zwolle
www.agentschapnl.nl

Helpdesk MIA\Vamil
088 602 34 80•	
www.agentschapnl.nl/miavamil•	
miavamil@agentschapnl.nl•	

januari 2012

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap 
NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om 
duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hèt 
aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. 
Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en 
regelgeving.

De divisie NL Milieu en Leefomgeving stimuleert de realisatie van 
duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing 
aan milieuwetgeving en met financiering, innovatie en advies.

>>  Als het gaat om milieu en leefomgeving

A 1140 van de Milieulijst 2012, dan kunnen uw klanten deze met 
fiscaal voordeel aanschaffen. Het fiscaal voordeel betreft alleen 
bedrijfsmiddelen, die geactiveerd kunnen worden. Verbruiksgoe-
deren komen niet in aanmerking voor MIA en Vamil. 

Geen bedrijfscertificaat en toch duurzaam 
investeren?
Ook voor niet-gecertificeerde bedrijven of voor investeringen, 
die niet bijdragen aan de duurzaamheidseisen van de 
bovengenoemde keurmerken, is het mogelijk om gebruik te 
maken van de MIA en Vamil. Kijkt u eens op onze site voor 
de mogelijkheden van deze regelingen voor uw bedrijf. De 
zoekfunctie op de website kan u hiermee helpen. 

Bedrijven kunnen via de MIA tot 36 procent van de investerings- 
kosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken 
van de fiscale winst en/of via de Vamil 75 procent van deze 
investeringskosten vrij afschrijven. Kijk op de website voor meer 
informatie, praktijkvoorbeelden, rekenvoorbeelden en over het 
nieuwe digitaal aanvragen van MIA\Vamil.
Ook via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven 
fiscaal voordelig investeren in energiezuinige systemen en 
-technieken en duurzame energie. In 2012 is 41,5% van de 
investeringskosten aftrekbaar van de fiscale winst.
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aan milieuwetgeving en met financiering, innovatie en advies.


