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Fiscale stimuleringsmaatregelen  
Milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 

De MIA/VAMIL regelingen zijn (fiscale) stimuleringsmaatregelen waarin  investeringen in 
schone en zuinige mobiele werktuigen subsidiabel is via fiscale verrekening. Met de MIA 
kunt u voor uw investering tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale 
winst. Met Vamil kunt u tot 75% van uw investering afschrijven op een tijdstip dat u zelf 
bepaalt. Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot 12% van de investering.  

Mobiele machines op de Milieulijst 

Belangrijke voorwaarde voor MIA of Vamil is dat uw milieu-investering voldoet aan de 
codeomschrijving op de geldende Milieulijst. De onderstaande bedrijfsmiddelen staan op 
de Milieulijst 2021.  

Bedrijfsmiddel Code  

Accu of brandstofcel voor stroomvoorziening van gereedschap of werktuigen A 4115 

Elektrisch aangedreven hoogwerker voor de boom- en fruitteelt D 2318 

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig F 3413 

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig op netspanning A 3414 

Elektrisch werktuig op een truckchassis A 3419 

Elektrische verreiker F 3417 

Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht F 3416 

Gesloten roetfilter voor een koelmotor, dieselmotor of mobiel werktuig 
(aanpassen bestaande situatie) 

G 3260 

Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender A 3418 

Hybride aangedreven mobiele toren- of telescoopkraan B 3421 

Mobiel elektrisch hijswerktuig E 3420 

NOₓ-emissiereducerende techniek F 4305 

NOₓ-reductiesysteem voor een mobiel werktuig (aanpassen bestaande 
situatie) 

F 3261 

Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen G 3720 

Plug- in hybride aangedreven mobiel werktuig E 3415 

Waterstofafleverstation voor voer- of vaartuigen F 3710 

Deze lijst is niet uitputtend en volledig. En wordt jaarlijks aangepast.  

Komt uw milieuvriendelijke en energiezuinige investering in aanmerking? Doe de 
zelfcheck!  

• Kijk of uw bedrijfsmiddel, apparatuur of techniek op de Milieulijst staat.  
• Controleer of uw bedrijfsmiddel, techniek of apparaat voldoet aan de technische 

omschrijving onder de code in de Milieulijst.  
• Raadpleeg snel en eenvoudig online met trefwoorden de lijst. De Milieulijst is 

beschikbaar op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-
energielijst/2021?type=all  
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Hoogte aftrekpercentages 

De code in de bovenstaande tabel bepaalt het aftrekpercentage. De letter in elke 
bedrijfsmiddelcode op de Milieulijst geeft aan welke regeling van toepassing is en het 
bijbehorende aftrek- en/of afschrijvingspercentage. 

De MIA kent nu 3 aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. 
Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Dit betekent voor u 
meer fiscaal voordeel. 

 

Voorbeeld MIA 

Uw fiscale winst bedraagt na de reguliere afschrijving € 75.000 en u betaalt 25% 
belasting over de fiscale winst van uw bedrijf. U investeert voor € 50.000 in een 
bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D 
bedraagt 27% van € 50.000: dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 
- € 13.500). Zonder MIA zou u € 75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen. Door 
gebruik te maken van de MIA betaalt u echter maar € 61.500 x 25% = € 15.375 belasting. 
Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 3.375. 

Voorbeeld Vamil 

U koopt voor € 50.000 een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel met een levensduur van 10 
jaar zonder restwaarde. Als reguliere afschrijving kunt u hiervoor jaarlijks (€ 50.000 - € 0) 
/ 10 = € 5.000 aftrekken van de fiscale winst. Dit bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst, dus 
u kunt Vamil toepassen. U kiest ervoor om in het investeringsjaar 75% van het totale 
aanschafbedrag van € 50.000 ofwel € 37.500, in één keer af te trekken van de winst. Uw 
nettovoordeel is afhankelijk van onder andere de winstbelasting en het rentepercentage 
en bedraagt gemiddeld 3% van het investeringsbedrag. 

Meer informatie 

Op de website van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is alle informatie 
te vinden, inclusief rekenvoorbeelden, het stappenplan en een aanvraagformulier voor 
ondernemers. RVO is de uitvoerende dienst van het Ministerie van EZK die ondernemers 
ondersteunt met subsidies en informatie over regelgeving. 

Meer info: De Groene Koers via info@degroenekoers.nl  
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