
MIA/VAMIL-regeling

Wist u dat u via een fiscale regeling geld terug kunt ontvangen op investeringen die een positief effect 
hebben op het milieu? Dit kan via de MIA/VAMIL-regeling. MIA staat voor Milieu investeringsaftrek 
en VAMIL voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Deze regeling is van toepassing op tapijttegels met minimaal 60% gerecycled materiaal (op basis van 
het gewicht ten opzichte van het totaalgewicht van de tapijttegel, inclusief de backing/drager). Dit moet 
worden aangetoond met een Environmental Product Declaration. Forbo maakt deze EPD’s volgens de 
voorgeschreven internationale richtlijnen. 

In de volgende tabel geven we aan welke vloeren hiervoor in aanmerking komen. 

Tessera-producten  Recyclingspercentage voor de twee uitvoeringen

ProBac SOFTbac®
Basis /Teviot 66,1% 73,0%

Layout 63,1% 70,5%

Layout Planks 63,1% Niet mogelijk met softbac

Outline 63,1% 70,5%

Outline Planks 63,1% Niet mogelijk met softbac

Apex 640 (5 SKU) 64,5% 71,6%

Barcode 65,3% 72,3%

Create Space 1 70,9% 76,9%

Inline 63,3% 70,5%

Cloudscape 62,4% 69,6%

Create Space 2 64,2% 71,2%

Mix 62,6% 69,8%

Diffusion 68,0% 74,2%

Helix 61,3% 68,6%

In-touch 59,9% Niet mogelijk met softbac

Synergy Seagrass 61,1% Niet mogelijk met softbac

Synergy Hybrid 58,0% 65,6%

Synergy Marble 59,4% 66,9%

Arran 58,4% 66,0%

Contour 67,9% 74,2%

Alignment 61,9% 69,1%

Hoe werkt het? 
1. MIA: Een deel van de investering mag van de fiscale winst worden afgetrokken, waarover anders 

20 of 25% winstbelasting betaald zou moeten worden. In het geval van tapijttegels betreft dit 
13,5%.* Het gemiddelde voordeel varieert tussen de 3 en  18,5%, afhankelijk van de hoogte van de 
investering en het voor de ondernemer geldende belastingtarief. 

2. VAMIL: In veel gevallen kan 75% van de investering versneld worden afgeschreven. Door sneller af 
te schrijven, vermindert  de fiscale winst van uw onderneming en hoeft er dat jaar minder belasting 
te worden betaald. Dit levert dan ook een rente- en liquiditeitsvoordeel op. In de volgende jaren 
kunt u dan wel nog maar 25% afschrijven. RVO rekent voor VAMIL een geschat gemiddeld voordeel 
van 3% van het investeringsbedrag.



Voorwaarden: 
•	 De aanvraag moet binnen drie maanden na de opdrachtverstrekking ingediend worden. 
•	 Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
•	 Het bedrijfsmiddel mag niet eerder gebruikt zijn. 
•	 U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek 

tegelijk ontvangen. 
•	 De kosten voor het leggen van de vloer mogen ook worden meegenomen. 

* Stel, de fiscale winst bedraagt na 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 in aanmerking komt voor 
een aftrek van 13,5%. Voor €50.000 betekent dit een aftrek van €6.750. De fiscale winst wordt nu € 68.250  
(€75.000 - € 6.750). Zonder MIA zou u €18.750 belasting moeten betalen. U betaalt nu €17.062,50. Dat is 
dus een korting van €1687,50. 

http://www.deprojectinrichter.com

