Duurzaam ondernemen in de glastuinbouw
met fiscaal voordeel van de Energie-investeringsaftrek (EIA),
de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil in 2018

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EIA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MIA\Vamil)

Duurzaam ondernemen kan met steun van de overheid en
levert u belastingvoordeel op. In dit leaflet zetten we de
mogelijkheden op een rij voor de glastuinbouw. Mét fiscaal
voordeel van de EIA en de MIA\Vamil in 2018.

De EIA en MIA\Vamil
De EIA en de MIA\Vamil zijn fiscale regelingen voor bedrijven.
Investeert u in energiezuinige technieken? Dan kunt u via de EIA
54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
Voor milieuvriendelijke investeringen kunt u gebruik maken
van de MIA\Vamil regeling. Via de MIA mag u tot 36% van de
investeringskosten aftrekken van de fiscale winst en/of 75% van
de investeringskosten vrij afschrijven (Vamil). U betaalt minder
inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Energielijst en Milieulijst
U kunt gebruik maken van de fiscale aftrek via de EIA en
MIA\Vamil voor investeringen die op de Energie- en Milieulijst
staan. Dit zijn er bij elkaar ruim 400. Op beide lijsten worden
investeringen bedrijfsmiddelen genoemd en de lijsten maken
onderscheid in specifieke en generieke investeringen. Staat uw
investering niet specifiek op één van beide lijsten? Dan kunt u
misschien toch gebruik maken van de EIA of MIA\Vamil als de
investering een flinke energiebesparing (EIA) of milieuwinst
oplevert (MIA\Vamil). Dit soort maatwerk oplossingen worden
generieke investeringen genoemd.

EIA
Voor de glastuinbouw zijn de volgende specifieke investeringen
op de Energielijst interessant:
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•
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Energiebesparing
Horizontale energieschermen (220403)
Gevelschermen (220404)
Buitenschermen (220405)
Kasdek of kasgevel (220402)
Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen (220407)
Systeem voor benutting van afvalwarmte (220814)
Lage temperatuur luchtverwarmer (220105)
LED-belichtingssysteem (220503)
Rookgasreiniging voor CO2-bemesting (221213)

• Systeem voor het koelen en verwarmen van (semi-)gesloten
tuinbouwkassen (220801)
• Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan
glastuinbouwbedrijven (221005)
• Warmtepomp (221103)
• Energiezuinige klimaatregeling (220909)
• Hogedrukverneveling (220218)
• Systeem voor ontvochtiging (220304)
• Luchtcirculatiesysteem (220305)
• Gelijkstroomventilator (220604)
• Energiezuinige blazende luchtkoeler (220226)
• Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging (220715)
Duurzame energie
• Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (> 25 kW
piekvermogen) (251102)
• Ketel of kachel gestookt met biomassa (251105)
Generieke mogelijkheden op de Energielijst zijn:
• Energiebesparing bij bestaande of nieuwe processen (320000
of 420000)

MIA\Vamil
Voor de glastuinbouw zijn de volgende specifieke investeringen
op de Milieulijst interessant:
• Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur (B 2110)
• Kas voor biologische teelt (B 2111)
• Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke
productie met Milieukeur (F 2112)
• Groen Label Kas (A 2113)
• Groen Label Kas met vis-, schaal-, of schelpdierenkwekerij
(F 2114)
• Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch
bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen (A 2130)
• Luisdicht insectengaas (D 2131)
• Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de
glastuinbouw (B 2135)
• Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw,
bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond-, of bedekte teelt
(F 2140)
• Waterberging onder de kas (F 2141)
• Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid
opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de
glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie) (F 2142)

• Installatie voor het ontzoutenvan drain(age) water in de
glastuinbouw (F 2145)
• Systeem voor gecontroleerde lozing voor glastuinbouw (F 2147)
• Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem (A 2190)
• Teeltsysteem voor bladgewassen op water (B 2315)
• Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een
gebouw volgens Milieukeur (A 2316)
• GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van
klimaatgegevens (D 2320)
• Monitoringssysteem voor plantactiviteit (D 2323)
• UV-gewasbeschermingsinstallatie (A 2336)
• Voorziening of apparatuur voor het verminderen van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt of
glastuinbouw (aanpassen bestaande situatie) (B 2338)
• Biologische waterzuiveringsintallatie voor verontreinigd
afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-,
boom-, fruit-, vollegronds-, of bedekte teelt (F 2345)
• Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten,
lucht of producten in de land- en tuinbouw (A 2690)
• Transformator met plantaardige olie (B 4211)
• Low NOx-ketels (B 4310, B 4311, B 4312)

Aanvragen
U moet binnen drie maanden na het geven van de opdracht
(mondeling of schriftelijk) EIA of MIA\Vamil aanvragen voor de
aanschafkosten van uw energie- of milieu-investering. Bent u te
laat, dan loopt u het fiscale voordeel mis. U kunt ook fiscale aftrek
aanvragen voor voortbrengingskosten. Hiervoor gelden andere
termijnen, zie hiervoor de informatie op de websites. U kunt uw
aanvraag digitaal indienen via het eLoket en heeft hiervoor een
eHerkenningsmiddel nodig. Op de MIA\Vamil site onder
‘MIA\Vamil Aanvragen’ staat een handig stappenplan voor het
indienen van een aanvraag.

Een voorstel indienen voor de Energieof Milieulijst
Elk jaar past de overheid de Energie- en Milieulijst aan. Iedereen
kan voorstellen indienen. Gebruik hiervoor het formulier op de
website van de EIA en MIA\Vamil onder Publicaties. Op de
MIA\Vamil site staat onder ‘Uw product op de Milieulijst’ ook een
stappenplan voor het indienen van een voorstel.

Raadpleeg de Brochure/Milieulijst van 2018 voor de milieueisen
per investering. Deze kunt u downloaden van www.rvo.nl/
miavamil.
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert
duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.
Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het
voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van
ministeries en de Europese Unie.
RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat.
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