VERLEG DE
TOEKOMST
met HERTALAN®
EPDM INDUCTIE

FISCAAL VOORDEEL
met HERTALAN® EPDM dakbedekking
profiteren van de Mia\Vamil regeling
Sinds 2019 is het mogelijk om met de toepassing van EPDM dakbedekking
een aanzienlijk fiscaal voordeel te halen.
De overheid wil namelijk investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
stimuleren en heeft hiervoor twee investeringsregelingen beschikbaar gesteld.
Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke
dakbedekking door gebruik te maken van: De regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)
en de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

www.hertalan.nl
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Welke EPDM dakbedekking komt in aanmerking
voor deze regeling?
“Bedrijfsmiddelen” (algemene omschrijving van Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland) welke opgenomen zijn in de Nationale Milieulijst van dat jaar komen in
aanmerking. In het hoofdstuk ‘Gebouwde omgeving’ is de post A 6212 Duurzame
recyclebare EPDM-dakbedekking opgenomen.
a. bestemd voor: het bedekken van platte of licht hellende daken waarbij de
dakbedekking door de producent aan het einde van de levensduur wordt ingenomen
en door de producent volledig wordt gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe
dakbedekking of wordt hergebruikt.
2. een homogeen niet-betalkt EPDM-membraan, dat:
- mechanisch wordt bevestigd met behulp van een Rhinobond® inductielasapparaat,
en
- is opgebouwd uit meerdere banen onderling verbonden middels hot-bonding naden
b. bestaande uit: homogene EPDM-dakbedekking en de bijkomende kosten voor het
aanbrengen van de dakbedekking en al dan niet een Rhinobond® inductielasapparaat
voor het bevestigen van de EPDM-dakbedekking.

Welke investeringen kunnen worden opgevoerd?
In deze regeling spreken we over een mechanisch bevestigd HERTALAN® EPDM
membraansysteem, welke met de inductietechniek van Rhinobond® bevestigd wordt.
Daarbij wordt bij de investering gekeken naar de werkzaamheden die nodig zijn
voor de installatie van dit dak. Daar vallen ook werkvoorbereiding, werkzaamheden,
gebruik toebehoren, ed.. onder. Daarnaast kan de investering in het inductieapparaat
ook onder deze regelingen vallen. Wij adviseren in deze wel om bovengenoemde bij
het indienen van de aanvraag wel goed met de RVO af te checken, welke uitgaven
opgevoerd kunnen worden.
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Wat houdt de MIA in?
Dankzij de MIA (Milieu-investeringsaftrek) kunt u profiteren van een extra aftrek
mogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden
zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan
de code in de Milieulijst bijvoorbeeld begint met een A dan kan 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar
waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting.

Wat houdt de Vamil in?

Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u zelf. Het is mogelijk om tot 75% van de
EPDM investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft
u wel regulier af. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt,
vermindert u de fiscale winst. U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft minder
inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere
jaren minder af te schrijven. Maar u boekt wel een liquiditeit- en een rentevoordeel
doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het
voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in
lagere belastingpercentages terecht komen.

Afschrijven
De Vamil (regeling willekeurige afschrijving) biedt de mogelijkheid om dus versneld
af te schrijven. Een groot voordeel hierbij is dat er direct een reductie op de belasting
zichtbaar is, waardoor er een liquiditeitsvoordeel ontstaat. Vandaar dat wij in ons
voorbeeld uitgaan van een afschrijving over 10 jaar, dit terwijl het EPDM daksysteem
uiteraard een veel langere levens- en gebruiksduur heeft.

Voor wie is deze regeling bedoeld?
Deze regelingen zijn bedoeld voor de investerende partij, hoofdzakelijk de
opdrachtgever. Iedereen die in de hoedanigheid van een ondernemer, vennootschapsof inkomstenbelasting betaald. Dat kan dus zowel een BV als ZZP’er zijn. Het is echter
niet voor de verwerkende partij (lees: dakdekker of aannemer). De verwerkende
partij kan deze regeling wel voorstellen aan zijn opdrachtgever, alleen die moet de
aanvragen doen.

Zijn beide regeling tegelijkertijd te gebruiken?
Dat is afhankelijk van de begrenzing van de codering in de Nationale Milieulijst, maar
in dit geval zeker wel. De code A geeft een begrenzing van 36% voor MIA en 75% voor

Vamil.
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Rekenvoorbeelden
Een gebouweigenaar investeert in de renovatie van zijn platte dak en kiest voor
het systeem HERTALAN® EASY COVER mechanisch bevestigd op de ondergrond
middels de Rhinobond® inductietechniek. In onderstaande voorbeeld gaan wij uit
van de tweede belastingschijf.

Variabelen
Investering in HERTALAN® EPDM dakbedekking 

€ 210.000,-

(incl. werkvoorbereiding, toebehoren, aanbrengen inductie
bevestigingsplaten en schroeven, etc.) 

€ 450.000,10 jaar
25,8%

Fiscale winst (opdrachtgever) in dat jaar 
Economische levensduur/afschrijving 
Vennootschapsbelasting (stand 2022) 

MIA regeling
Extra aftrek fiscale winst via MIA regeling,
Vennootschapsbelasting

25,8% 

-

36% 

25,8% is het
netto voordeel in dit geval € 19.505,-

€ 75.600,€ 19.505,-

Bij een vennootschapsbelasting van
Een extra voordeel van 
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9,3%

Vamil regeling
Dezelfde investering mag daarna geheel of gedeeltelijk ten laste
worden gebracht van de fiscale winst door jaarlijks deze investering af
te schrijven.
Afschrijving eerste jaar (

75% van € 210.000,-) 

€ 157.500,-

Overige afschrijving per jaar
–
(

€ 210.000,- € 157.500,- : 9) 

- 5.250,€ 157.500,€ 450.000,-

U kunt dus in het eerste jaar van afschrijving 
reduceren op de fiscale winst van 

Uw netto voordeel is afhankelijk van onder andere de winstbelasting
en het rentepercentage en bedraagt gemiddeld

3% van het

investeringsbedrag (aanname RVO)

Totale voordeel MIA en Vamil regeling
Het totale voordeel op deze investering komt uit
+
op
(
) van het investeringsbedrag,

12,3% 3% 9,3%

€ 28.830,-

totaal 
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Een extra voordeel
Een investering in een bedrijfsmiddel kan geheel of gedeeltelijk ten laste worden
gebracht van de fiscale winst (binnen de regels), door jaarlijks op het bedrijfsmiddel
af te schrijven. Het voordeel bij gebruik van de MIA bestaat er dan uit, dat een
substantieel deel van de investering twee maal afgetrokken mag worden. Het extra
voordeel van de Vamil is dat de vennootschapsbelasting in een aantal jaren wordt
afgebouwd. Dit betekend een extra financieel voordeel.

Wat zijn de overige voorwaarden voor een aanvraag?
•	Subsidieaanvragen moeten tijdig worden ingediend. De factuurdatum is daarbij niet
relevant, noch het moment waarop het bedrijfsmiddel wordt geleverd. Aanvragen
moeten binnen 3 maanden nadat het bedrijfsmiddel is besteld zijn ingediend.
•	De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal
€ 2.500,-.
•	Er is een maximaal budget per jaar beschikbaar in beide regelingen.
•	Voor overige voorwaarden, zie website RVO.

Uit de ‘Milieulijst’
In dit investeringsvoorstel spreken we van een economische levensduur
van 10 jaar omdat we willen aantonen dat het versneld afschrijven leidt tot een extra
liquiditeitsvoordeel. De gebruiksduur van de EPDM dakbedekking is aanzienlijk langer.
De tarieven voor de vennootschapsbelasting 2022 zijn < € 395.000,- = 15% en
≥ € 395.000 = 28,8%.
De tarieven worden afgebouwd, dus bij een lager tarief is het netto voordeel ook lager.
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Stappenplan voor aanvragen fiscale regelingen

1

	Bezoek website https://mijn.rvo.nl/mia-en-vamil en meld een aanvraag aan

2

Log in met je

3

In het overzicht “Formulieren Catalogus” de MIA/Vamil regeling selecteren
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	De ‘Introductie’ doorlopen en het ‘Formulier’ volledig invullen
	De code bij “Milieu-investering” is A 6212
	Aangeven of u aanspraak wilt maken op MIA, Vamil of beide
	Keuze maken voor tegemoetkoming
‘Aanschafkosten’, ‘Voortbrengingskosten’ of beide
	Kosten duidelijk benoemen
	‘Datum aangaan investeringsverplichting’.
LET OP: niet later dan 3 maanden na deze datum aanvragen

9

5

	Na het afronden, wordt er vanuit de RVO een bevestigingsmail gestuurd van ontvangst. U hoeft op dat moment geen bewijslast te uploaden, maar de overheid
kan tot maanden na dato hier nog wel een verzoek voor indienen. Zorg er dus
voor dat u goed gedocumenteerd bent met offertes, gespecificeerde facturen,
ed.
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	Het advies is om te wachten totdat u de beschikking heeft ontvangen van de
RVO, voordat u eea gaat verrekenen met de vennootschaps- of inkomstenbelasting. Er kan namelijk nog gevraagd worden om bewijsstukken aan te leveren.
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De verrekening kunt u dan zelf verwerken.

Uw investering in het duurzame HERTALAN® EPDM daksysteem heeft u dan een
mooi fiscaal voordeel opgeleverd. Als investeerder is het vrij eenvoudig om gebruik
te maken van deze regeling. Mocht u hierbij toch externe expertise in willen winnen,
dan kunnen wij u in contact brengen met een externe partner die u in dit proces kan
begeleiden.
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CARLISLE®
Construction Materials B.V.
Nederland
Industrieweg 16
8263 AD Kampen
T
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+31 (0)38 339 33 33
+31 (0)38 339 33 34
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info.nl@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

