Betreft:

Subsidie Ecotap-laadstations MIA/Vamil (2015)

Door de aanschaf van een Ecotap-laadstation investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat
leidt tot minder verontreiniging van ons milieu. Daardoor kunt u gebruik maken van een tweetal
regelingen, te weten de MIA (Milieu-investeringaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieuinvesteringen). Hoe werken deze regelingen?
De MIA en de Vamil zijn een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur, Milieu en Financiën. De
regelingen wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen maar
kunnen worden gecombineerd, beide regelingen maken namelijk gebruik van dezelfde Milieulijst. Op
de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De
Milieulijst is te downloaden via de website van Agentschap NL en wordt elk jaar per 1 januari
aangepast.
Voor het jaar 2015 kunt u de laadstations zowel apart aanmelden of samen met uw voertuig, onder
de bedrijfsmiddelcode F 3720. De minimale investering moet € 2.500,- zijn.
Het financiële voordeel wordt uiteindelijk verrekend met de Belastingdienst en wel op de volgende
manier.
Regeling MIA (Milieu-investeringaftrek)
De MIA biedt u de mogelijkheid tot 36% (€ 93 miljoen beschikbaar.2015) van het investeringsbedrag
in mindering te brengen op de fiscale winst, naast de afschrijving van het bedrijfsmiddel.
Regeling Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen)
Met de Vamil kunt u tot 75% (€38 miljoen beschikbaar in 2015) van het investeringsbedrag op een
willekeurig moment afschrijven. Door sneller af te schrijven verminderd u de fiscale winst en betaalt
u daardoor minder belasting in dat jaar. Dit geeft u een liquiditeit- en rentevoordeel.
Voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•

De onderneming of ondernemer betaalt in Nederland vennootschap- of inkomstenbelasting;
Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst van www.rvo.nl (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland;
Het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn, d.w.z. het is nog niet eerder in gebruik genomen;
De investeringskosten moeten betrekking hebben op de aanschaf- en voortbrengingskosten
van het bedrijfsmiddel;
Voor de MIA moet het totaalbedrag aan milieu-investeringen (aanschaf- en
voortbrengingskosten) minimaal € 2.500 (voor jaar 2015) zijn;
U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel niet zowel energie-investeringsaftrek (EIA) als milieuinvesteringsaftrek (MIA) tegelijk krijgen.

Ecotap laadstation
Een Ecotap-laadstation is in de Milieulijst 2015 terug te vinden, en staat als volgt omschreven:
---code F 3720: laadstations elektrisch vervoer--Bestemd voor: het laden van voer- of vaartuigen, die een elektromotor als hoofdmotor hebben,
•
•

aan het elektriciteitsnet of een brandstofcel via een openbaar stroomafnamepunt of
een stroomafnamepunt bij een fietsenstalling of een parkeerplaats,

Bestaande uit:
•
•
•
•
•

een oplaadsysteem,
(eventueel) een meetsysteem,
(eventueel) een betaalsysteem,
(eventueel) een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en
(eventueel) stekkerherkenningssysteem.

Op basis van bovenstaande code (Milieulijst 2015) geeft aanschaf van een Ecotap-laadstation recht
op:
- 36% extra investeringsaftrek middels de MIA, en/of;
- recht op 75% willekeurige afschrijving middels de Vamil.
DIGITAAL AANVRAGEN
Voor de aanvraag is géén accountantsverklaring nodig.
- Doe uw aanvraag binnen 3 maanden nadat de investeringsverplichtingen zijn aangegaan (vaak
datum orderbevestiging/factuurdatum);
Vragen over het elektronisch melden
Voor vragen over de werking van het elektronisch indienen van uw MIA\Vamil-aanvraag via het
eLoket, kunt u contact opnemen met de helpdesk eLoket.
Technische vragen
Voor technische vragen kunt u bellen met de helpdesk MIA\Vamil: (088) 042 42 42. De helpdesk is
geopend op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur. U kunt ze ook middels het contactformulier
bereiken via http://www.rvo.nl/over-ons/contact
Fiscale informatie
Voor informatie over de meldingstermijn of over de fiscale toepassing van MIA en Vamil kunt u
contact opnemen met de Belastingdienst, telefoonnummer 0800 0543 of u kunt de website van de
belastingdienst bezoeken.
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