
 

 

MIA investeringsaftrek laadpalen  
De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen. Het geïnvesteerde 

bedrag kan tot 45% in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek 

is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. 

Vamil 
De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van de investering op een willekeurig moment af te schrijven. 

Door af te schrijven in het jaar wat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst van dat jaar. 

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de MIA 
• U meldt het bedrijfsmiddel op tijd bij ons: binnen 3 maanden nadat u de verplichting 

tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan.  

• U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of een van de BES-

eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) 

• U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

• U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Wij passen de Milieulijst 

elk jaar aan. Voor uw investering geldt de Milieulijst van het jaar waarin u de 

verplichting tot de investering bent aangegaan. 

• Het bedrijfsmiddel voldoet aan de gestelde eisen van de Milieulijst. 

• U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-

investeringsaftrek tegelijk krijgen. U kunt de MIA wel combineren met de 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. 

• U heeft de vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit 

vereist. 

• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. 

Gemaakte kosten voor het installeren/gebruiksklaar maken van 

een tweedehands bedrijfsmiddel mag u wel melden. We zien voertuigen fiscaal als 

nieuw als: 

• Het voertuig korter dan 6 maanden in gebruik is genomen; 

• Het voertuig ten hoogste 6.000 kilometer heeft gereden.  

Zie voor meer informatie hierover de Belastingdienst. 

• De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel zijn minimaal € 2.500. 

• Per belastingplichtige komt per jaar maximaal € 50 miljoen in aanmerking. * 

• Per bedrijfsmiddel komt maximaal € 50 miljoen in aanmerking, behalve als het anders 

is aangegeven in de omschrijving van het bedrijfsmiddel. * 

* Let op: het is maximaal € 25 miljoen voor bedrijfsmiddelen die onder hoofdstuk 2 en 6 van 

de Milieulijst 2022 vallen. Het eerste cijfer van een bedrijfsmiddelcode verwijst naar het 

bijbehorende hoofdstuk. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/voorwaarden_investeringsregelingen


 

 

Voorwaarden G3720 slim oplaadpunt elektrische voertuigen, G3723 

oplaadpunt elektrische vaartuigen en F 3721 oplaadpunt zware 

elektrische voertuigen 
• Totale investering is ten minste €2.500. 

• Het laadpunt moet op bedrijfsterrein staan. Dit mag ook op gehuurd terrein zijn. Of in het 

geval van een zzp’er: een huisadres (als er geen alternatief werkadres is). 

• Het oplaad punt mag alleen gebruikt worden om eigen elektrische voertuigen te 

laden. Het gaat hierbij ook om leasevoertuigen binnen het bedrijf en voertuigen van 

het eigen personeel. Voor zware voertuigen geld dat het eigen voertuigen zijn die 

vallen onder de Europese voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3 of eigen mobiele 

werktuigen zijn op een bouwplaats.   

• Het laadpunt moet voorzien worden van een OCPP-certificering versie 1.6. 

Een oplaadpunt komt voor maximaal €2.500 in aanmerking. Een laadpaal met meerdere aansluiting 

geld aks een laadpunt.  

Hoe maak je gebruik van de regeling? 
1. Binnen 3 maanden na de investering moet er een melding gedaan worden bij RVO 

2. Vervolgens komt er een ontvangstbewijs binnen van de RVO die moet bewaard worden in de 

boekhouding 

3. Daarna moet de MIA verwerkt worden in de aangifte op basis van het bericht dat gekregen is 

van de RVO. Daarna beslist de belastingdienst over de aangifte. De beslissing wordt 

eventueel ondersteund door een advies van RVO. Als het bericht van de RVO pas na de 

aangifte komt. Is het mogelijk om een aangepaste aangifte in te dienen.  

Voordelen 
Met de MIA is het mogelijk om 45% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst. 

Hiermee wordt de fiscale winst verlaagt. 

 Met de Vamil is het mogelijk om 75% van de investering op een willekeurig tijdstip afteschrijven. 

Hiermee wordt de fiscale winst verlaagt in dat jaar. 

G3720 slim oplaadpunt elektrische voertuigen 
• 45% MIA 

G37232 oplaadpunt elektrische vaartuigen 
• 45% MIA 

F3721 oplaadpunt Zware elektrische voertuigen en mobiele werktuigen 
• 36% MIA 

• 75% Vamil 

 


