Investeringsaftrek
2020

[Geef tekst op]

INLEIDING
De investeringsaftrek is een extra aftrekpost voor de ondernemer die investeert in bedrijfsmiddelen. Het
betreft hier de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Tot slot is er de mogelijkheid tot regeling willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil).
Onderstaand een uitleg over de verschillende regelingen met voorbeeldberekeningen. Er kunnen geen rechten
worden ontleend aan de berekeningen, bij aanschaf van een voertuig dient altijd de klant specifieke situatie
door de eigen accountant voorgerekend te worden. Onderstaande is opgetekend op februari 2020, geldend
voor 2020.

KIA
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) worden aangevraagd
indien het totale investeringsbedrag ligt tussen de € 2.400 en € 323.544. Er geldt een minimumbedrag per
bedrijfsmiddel van € 450. Onder dat bedrag is de investeringsaftrek niet van toepassing.
Deze investeringsaftrek is een extra aftrek en staat los van de boekwaarde van het bedrijfsmiddel. De
investeringsaftrek beïnvloedt het bedrag van de afschrijving daarom niet. De maximale KIA bedraagt € 16.307.

De KIA geldt niet voor alle investeringen.

Pagina 2 van 7

MIA
Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een extra investeringsaftrek en beidt de mogelijkheid de fiscale winst te
verlagen. Voor deze faciliteit wordt jaarlijks een lijst opgesteld: de zogeheten ‘Milieulijst MIA\VAMIL’.
Uitgesloten voor MIA: zuinige diesel-,benzine-, aardgas- en hybride personenauto’s. De uitzondering dat het
bedrijfsmiddel niet ter beschikking mag zijn gesteld van derden, geldt voor de MIA niet. De MIA is daarom ook
bij operational lease van toepassing en wordt toegekend aan de leasemaatschappij.

Voorwaarden
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe
gebruikmaken van de MIA (en VAMIL). U komt in aanmerking als uw investering voldoet aan de volgende
voorwaarden:
•

U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of een van de BES-eilanden en u
betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting;

•

U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat die geldt op de datum waarop u zich tot
de investering verplicht. Voor een investering in 2020 geldt de Milieulijst 2020;

•

Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt;

•

U zorgt voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist;

•

Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;

•

De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2.500.

Om in aanmerking te komen voor de MIA, moet de investering binnen 3 maanden bij de RVO worden
aangemeld via het e-loket (vraag op tijd e-herkenning aan). De auto hoeft nog niet op kenteken te staan, de
besteldatum is bepalend. Het aangaan van een verplichting is bijvoorbeeld het tekenen van een
koopovereenkomst. Let bij het reserveren van een elektrische of waterstof auto goed op de exacte inhoud van
de overeenkomst. Als de reservering feitelijk het aangaan van de investeringsverplichtingen is, begint de 3
maanden aanmeldingstermijn reeds bij het tekenen van de reservering. De MIA komt bovenop de normale
afschrijving. Voor MIA is in 2020 een budget van € 124 miljoen beschikbaar.

Wanneer u de btw kunt verrekenen, moet u de investeringskosten exclusief btw melden. De MIA geldt in
principe alleen voor nieuwe, ongebruikte bedrijfsmiddelen. Wel is er inmiddels een regeling getroffen voor heel
jonge auto’s (met name voor zogenaamde demo’s) van maximaal 6 maanden oud of met minder dan 6.000
km. Deze komen thans wel voor MIA in aanmerking. Onderstaand de belangrijkste codes voor personen- en
bedrijfswagens, voor de volledige lijst verwijzen we naar de milieulijst.
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*Op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-en-vamil onder “Positieve lijsten” staat een lijst met merken en
typen waarvan RVO is gebleken dat deze voldoen aan de gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
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Voorbeeld berekeningen elektrisch en waterstof personenauto– vraag bij uw accountant naar de specifieke
situatie van uw onderneming –

100% ELEKTRISCH
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WATERSTOF
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VAMILL
De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de
code op de Milieulijst (MIA) met een A, B, C, of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving
mogelijk. U kunt zelf bepalen hoe snel of langzaam u afschrijft. Het is zelfs mogelijk om 75% van de
investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel regulier af. U vermindert
de fiscale winst door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt. Voor Vamil is in 2020 €25
miljoen beschikbaar.

EIA
Energie-investeringsaftrek is een extra faciliteit voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Het
tarief van de EIA voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen bedraagt in 2020 45% van het
investeringsbedrag. Wanneer het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst (minimaal € 2.500) is
EIA van toepassing. Voor 2020 is er een budget van € 147 miljoen.

De EIA-investeringen moeten binnen 3 maanden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden
aangemeld. Raadpleeg voor u investeert altijd de actuele EIA-lijst.

Komt een investering in aanmerking voor EIA en MIA? Dan moet u kiezen voor een van de twee regelingen of
de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan interessant zijn, omdat het voordeel van
EIA groter is dan het voordeel van MIA.
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