Fiscale aftrek voor het vervangen van
asbestdaken
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 het vervangen van asbestdaken 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 370 minder milieu belastende investeringen.
Deze investeringen staan allemaal op de Milieulijst 2011 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.

Financieel voordeel bij vervanging van
asbestdaken
Vervanging van asbestdaken is op de Milieulijst 2011 opgenomen
onder code A 9309 met een maximum van € 40 per vierkante
meter netto dakoppervlak.
A staat voor 27 procent MIA-voordeel. Dit houdt in dat 27% van
de in aanmerking komende kosten kan worden afgetrokken
van de fiscale winst. Daarnaast kan Vamil (over 75% van deze
investeringskosten) worden toegepast.
De kosten voor het verwijderen van de asbesthoudende
dakplaten, de nieuw aan te schaffen niet-asbesthoudende
dakplaten en de montage van deze nieuwe dakplaten komen in
aanmerking.

De kosten voor het afvoeren en storten van de asbesthoudende
dakplaten komen niet in aanmerking.
Het moet wel gaan om vervanging van daken. Indien de stal,
loods of schuur wordt gesloopt en er een nieuwe voorziening
voor in de plaats komt, is er geen sprake van vervanging en
komen de kosten niet in aanmerking.
U kunt tot maximaal drie maanden na uw investering een beroep
doen op de regelingen.
De regeling is niet bestemd voor particulieren.

Rekenvoorbeeld asbestdaken
Uitgaande van:
Asbestdak van 1.250 m2
Gemiddeld belastingtarief 24%
Gemiddeld rente- en liquiditeitvoordeel van Vamil 3%
Kosten: 		
Maximaal te melden bedrag: €40,- x 1.250 m2=
Netto voordeel 75% Vamil: 3% x € 50.000=
Netto voordeel 27% MIA:
27% x 24% x 50.000=
Totaal voordeel: 		

€ 56.000
€ 50.000
€ 1.500
€ 3.240
€ 4.740

Andere interessante technieken op de
Milieulijst 2011
Hieronder volgt een selectie van andere technieken op de
Milieulijst 2011 die interessant voor u kunnen zijn:
• Gesloten op- en overslag van bulkgoederen (F 4098);
• Asbestcontainer (A 9310);
• Duurzame stallen voor melkvee, vleeskalveren, varkens of
pluimvee (A 1103, 1104, 1113 en 1123);
• Milieuvriendelijke dienstverlening of productie met Milieukeur
certificaat (A 1002) en
• Biologische landbouwproductie met SKAL certificaat (A 1010).
Raadpleegt u voor de meest recente milieueisen per
bedrijfsmiddel de Milieulijst 2011. 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.

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’.
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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
van energiebesparing in bedrijfsgebouwen, processen en
transportmiddelen. In 2011 is 41,5% van de investeringskosten
aftrekbaar van de fiscale winst. Op de Energielijst 2011 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
Groen Beleggen
Regeling voor bedrijven die een milieuvriendelijk project willen
realiseren met externe financiering. De bank verstrekt een lening
met een lager rentetarief.
Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)
Informatieve website over de regeling ammoniak en
veehouderij en het proces om nieuwe of gewijzigde emissiearme
huisvestingssystemen in de regeling op te nemen.

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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