Duurzaam bouwen

met fiscaal voordeel van de Energie-investeringsaftrek (EIA),
de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil in 2016
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EIA) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (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 duurzaam bouwen en
het duurzamer maken van bedrijfsgebouwen. Mét fiscaal
voordeel van de EIA en de MIA\Vamil in 2016.

De EIA en MIA\Vamil
De EIA en de MIA\Vamil zijn fiscale regelingen voor bedrijven.
Investeert u in energiezuinige technieken of duurzame energie?
Dan kunt u via de EIA 58% 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.
De EIA heeft wel generieke codes voor duurzaam bouwen, de
MIA\Vamil niet.

EIA
Bij duurzaam bouwen zijn de volgende specifieke investeringen
op de Energielijst interessant:
•
•
•
•
•
•
•

Isolatie en warmte
HR-glas (NEN 673:2011)
Isolatie voor bestaande constructies
Afvalwarmte benutten
Afvalwaterwarmtewisselaar
Direct gasgestookt stralingspaneel
HR-luchtverwarmer
Warmtepomp

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventilatie, klimaat, koeling
Energiezuinige koeling van serverruimte
Debietregeling ventilator
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
Energiezuinig afzuigsysteem
Faseovergangsmateriaal
Luchtdicht luchtverdeelsysteem
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging
Steunventilator, gelijkstroomventilator
Warmtewisselaar voor vrije koeling
Snelloopdeur voor koel- of vriescellen

•
•
•
•

Verlichting en liften
LED-buis armatuur
LED-verlichtingssysteem
Energieprestatieverbetering van liften
HR-elektromotor

•
•
•
•
•
•
•

Duurzame energie
Aardwarmtewinningssysteem met SDE 2013 of eerder
Biomassaketel of biowarmtekracht met SDE 2013 of eerder
Warmte- en koudeopslag in de bodem
Fotovoltaïsche zonnepanelen (> 25 kW piekvermogen)
Grondwarmtewisselaar
Windturbine met SDE 2013 of eerder
Dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollectoren

Generieke mogelijkheden op de Energielijst zijn:
• Energiebesparing in of bij bestaande of nieuwe gebouwen
(310000 of 410000)
• Gebruik van duurzame energie (450000)

Verbeteren energielabel
U kunt EIA aanvragen voor het verbeteren van de energieprestatie
van een bestaand bedrijfsgebouw. Normaal vraagt u per techniek
apart EIA aan, maar met code 210000 kunt u EIA aanvragen
voor een pakket van maatregelen uit een maatwerkadvies. Door
dit pakket van maatregelen moet uw gebouw energielabel A
bereiken of het label moet met drie stappen verbeteren, van
bijvoorbeeld label E naar label B.

MIA\Vamil
Bij duurzaam bouwen zijn de volgende specifieke investeringen
op de Milieulijst interessant:
• Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal (B 1810)
• Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen (F 3720)

• Koudemiddelen met zeer lage GWP in een bestaande
koelinstallatie of warmtepomp (D 4215)
• Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling
groenprojecten (D 6110)
• Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de
Regeling groenprojecten (D 6111)
• Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens
de Regeling groenprojecten (E 6112)
• Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw met
industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten (E 6113)
• Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam
nieuw gebouw volgens BREEAM-NL (G 6115)
• Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw
volgens BREEAM-NL (D 6116)
• Duurzaam nieuw of grootschalig gerenoveerd gebouw volgens
BREEAM-NL (E 6117)
• Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam
nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2 (G 6120)
• Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw
volgens GPR Gebouw 4.2 (D 6121)
• Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2 (E 6122)
• Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED
BD+C (G 6125)
• Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C
(D 6126)
• Gerenoveerd of nieuw gebouw met Slimbouwen Keurmerk
(E 6129)
• Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product
(A 6310)

• Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving
(F 6320)
• Draaibaar multifunctioneel oppervlaktebedekking (F 6405)
• Vegetatiedak (F 6420)
• Gevelbegroeiingssysteem (F 6421)
• Muurbegroeiingssysteem (G 6422)
• Infiltratiesysteem (G 6440)
• Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van
regenwater (F 6441)
• Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte
daken (F 6442)
• Toilet met urinescheiding (F 6449)
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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
‘Aanvragen MIA\Vamil’ staat een handig stappenplan voor het
indienen van een aanvraag.
Ook het is mogelijk nieuwe voorstellen voor innovatieve
technieken in te dienen voor de Energie- of Milieulijst van volgend
jaar. Raadpleeg hiervoor de websites.

RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.
In samenwerking met het ministerie van Financiën.

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