Duurzaam ondernemen in de veehouderij
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)

Investeren in een milieuvriendelijke en energiezuinige
bedrijfsvoering? 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 veehouderij.
Mét fiscaal voordeel van de EIA en de MIA\Vamil.

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 zo’n 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 veehouderij zijn de volgende specifieke investeringen op
de Energielijst interessant:
Energiebesparing
• Debietregeling ventilator of gelijkstroomventilator, (210301)
• Isolatie bestaande constructies (210403)
• Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen (210110)
• Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers (210109)
• LED-verlichtingssysteem (210506)
• LED-buis systeem (210509)

• Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel (210108)
• Energie-efficiënte melkkoeling (220216)
• Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
(220813)
• Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij
veestallen (210806)
• Bandenspanning(regel)systeem voor landbouwvoertuigen
(240906)
• Gasgestookte hogedrukreiniger (221215)
• Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties
(221220)
• Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler (220115)
• Direct gasgestookte condenserende boiler (210107)
Duurzame energie
• Aërobe biomassareactor (251111)
• Ketel of kachel gestookt met biomassa (251105)
• Warmte- en koudeopslag in de bodem (251201)
• Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (> 25 kW
piekvermogen) (251102)
• Zonnecollectorsysteem voor verwarmen (250101)
• Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus (251110)
Generieke mogelijkheden op de Energielijst
• Energiebesparing in of bij bestaande of nieuwe gebouwen
(310000 of 410000)
• Energiebesparing bij bestaande of nieuwe processen (320000
of 420000)
• Gebruik van duurzame energie (450000)

MIA\Vamil
Met MIA\Vamil kunt u voordelig investeren in stallen voor
biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van
ammoniakemissie (SKAL), proefstallen en stallen die voldoen
aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV 12). Voor de meeste
MDV-stallen (melk-, pluimvee en varkens) geldt een maximaal
bedrag per dierplaats (forfaitair bedrag). In 2018 biedt de regeling
opnieuw extra voordeel voor melkveestallen, waarbij weidegang
wordt toegepast.
Op www.rvo.nl/miavamil staat onder het kopje ‘ Milieulijst
2018’, ‘Branches en Thema’s’, ‘> Agrarisch’ meer informatie en
antwoorden op veel gestelde vragen.

Voor de veehouderij zijn verder de volgende specifieke
investeringen nieuw op de Milieulijst:
De Duurzame melkgeitenstal is uitgebreid met een maatlat
voor melkschapen. Tevens is voor melkvee, jongvee, vleesvee,
vleeskalveren, schapen en geiten en akkerbouw een Maatlat
Schoon Erf opgesteld. Investeringen die gecertificeerd
zijn volgens de Maatlat Schoon Erf krijgen voor diverse
onderdelen een forfaitair bedrag toegekend, wat voor
MIA en Vamil in aanmerking kan komen. Tevens kunnen
investeringen in een gasdichte mestopslag gemeld worden.
Diverse voorzieningen voor het verminderen van gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, kunnen nog steeds gemeld
worden.
Een investering in een zgn. bedrijfsmiddel met doelvoorschrift
(Paragraaf 2b van de Milieulijst 2018) die landbouw, bosbouw,
visserij of aquacultuur betreft, komt niet in aanmerking voor
milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen.
Raadpleeg de Brochure/Milieulijst 2018 voor de milieueisen per
investering. Deze kunt u downloaden van www.rvo.nl/miavamil.
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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 onder ‘Uw product op de Milieulijst’ staat ook een
stappenplan voor het indienen van een voorstel.

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.
Energie-investeringsaftrek (EIA)
www.rvo.nl/eia
E-mail: eia@rvo.nl
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving
milieu-investeringen (Vamil)
www.rvo.nl/miavamil
E-mail: miavamil@rvo.nl
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