Fiscale aftrek voor de
voedingsmiddelenindustrie
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 voedingsmiddelenindustrie 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 branche, trefwoord
of bedrijfsmiddelcode. 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.

De Milieulijst 2012 voor de
voedingsmiddelenindustrie
De Milieulijst 2012 bevat een aantal interessante technieken voor
ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie:
• Verwerkingsapparatuur voor biologische producten (A 1011 en
A 1012);
• Procesgeïntegreerde maatregelen om het ontstaan van fijn stof
te verminderen (F 4000);
• Maatregelen tegen stofemissies tijdens storingen, onderhoud
en onderbreken van installaties of processen (F 4001);
• Terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater (B 8008);
• Water- en grondstoffenbesparing (A 8010);
• Waterbesparende installatie (A 8002 / A 8003) en
• Verwerken van zuiveringsslib (B 8011 / A 8012).

Vermindering luchtemissies
Daarnaast bevat de Milieulijst een groot aantal specifieke
technieken voor het reduceren van de emissie naar de lucht,
zoals:
• Filtrerende stofafscheiders (F 4070 en A 4071);
• Niet-filtrerende stofafscheiders (A 4072);
• Stofvrij doseersysteem voor poeders of granulaten (E 4075);
• Biogaswasser (B 3060);
• SCR en SNCR (A 2131 en F 2132) en
• luchtzuiveringstechnieken (0.a. B 3051, B 3054, B 3070, F 3131);

Duurzamer productieproces
MIA\Vamil stimuleert daarnaast enkele technieken voor een
duurzamer productieproces, zoals:
• Milieuvriendelijke installatie die voor het eerst wordt toegepast
in Nederland (A 1005);
• Software voor duurzame productontwikkeling (F 1240);
• Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar (B 4110) en
• Hoge druk pasteurisatie (F 8450).
Daarnaast bevat de Milieulijst enkele specifieke technieken
voor een bepaald productieproces, zoals een infrarode
productiebakoven (F 8130), een versvetafscheider (A 8132) of een
membraanfiltratieinstallatie ter vervanging van kieselguhrfiltratie
(F 8110).
Raadpleegt u voor de meest recente milieueisen per
bedrijfsmiddel de Milieulijst 2012. Deze kunt u downloaden van
de website.

MIA en Vamil
MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving
milieu-investeringen) zijn twee fiscale stimuleringsregelingen.
Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking
komen voor de MIA òf voor de Vamil of voor beide. Bedrijven
kunnen via de MIA tot 36 procent van de investeringskosten voor
een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale
winst en/of via de Vamil 75 procent van deze investeringskosten
vrij afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.
Als u bijvoorbeeld 100.000 euro investeert in een bedrijfsmiddel
dat op de Milieulijst staat, kan uw netto fiscaal voordeel oplopen

tot 15.000 euro. Op www.agentschapnl.nl/miavamil kunt u onder
’praktijkvoorbeelden’ ervaringen lezen van ondernemers met de
MIA\Vamil. Hier staan ook enkele rekenvoorbeelden.
MIA\Vamil vraagt u nu nog eenvoudiger aan via ons digitaal
loket. Kijk op de website voor meer informatie over het
aanvragen van MIA\Vamil.

Uw product op de Milieulijst
Wilt u een innovatief of milieuvriendelijke product op de markt
introduceren? Of wilt u uw markt verbreden? MIA\Vamil helpt u
daarbij. Uw product kan misschien opgenomen worden op de
volgende Milieulijst. Dit levert een belastingvoordeel op voor
uw klanten. Bovendien hebben producten op de Milieulijst een
aantoonbaar groen imago. Meer informatie hierover staat op
website van de MIA\Vamil onder ‘Uw product op de Milieulijst’.

Denk ook aan de Energie-investeringsaftrek
Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal
voordelig investeren in energiezuinige systemen en -technieken
en duurzame energie. Het gaat bij de EIA vooral om het realiseren
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van energiebesparing in bedrijfsgebouwen, processen en
transportmiddelen. In 2012 is 41,5% van de investeringskosten
aftrekbaar van de fiscale winst. Op de Energielijst 2012 staan
alle investeringen die in aanmerking komen voor EIA en ook
een aantal zogenoemde generieke codes. Deze maken fiscale
aftrek mogelijk voor (maatwerk) investeringen die een forse
energiebesparing opleveren. Meer informatie kunt u vinden op
www.agentschapnl.nl/eia.

Andere interessante regelingen
WBSO
Via de WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming (fiscale
aftrek) krijgen voor de loonkosten voor Research & Development
(R&D)
Research & Development Aftrek (RDA)
Per 1 januari 2012 start de RDA. Deze regeling is bedoeld
ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doen. De
RDA biedt een fiscale aftrekpost voor kosten en uitgaven voor
S&O-projecten, anders dan uren en loonkosten. Daarmee vormt
deze regeling een aanvulling op de WBSO.

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.
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