Financiële ondersteuning voor HORECA bedrijven
Wanneer u eigenaar bent van een HORECA bedrijf, dan kunt u voor duurzame investeringen gebruik maken
van twee fiscale stimuleringsregelingen: de MIA, milieu investeringsaftrek en VAMIL, willekeurige afschrijving
milieu-investeringen. Via de MIA kunt u tot 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Met
de VAMIL kunt u zelf bepalen wanneer en in welk tempo u de investeringskosten van een bedrijfsmiddel
afschrijft. Voorwaarde is dat uw onderneming in het bezit is van het Green Key keurmerk, niveau Goud.

Green Key keurmerk
Steeds meer HORECA bedrijven willen serieus met het milieu omgaan. Een praktisch en werkbaar instrument
hiervoor is het Green Key keurmerk. Het Green Key is een keurmerk bestemd voor bedrijven in de toerisme- en
recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met
duurzaamheid. Er zijn drie niveaus: brons, zilver en goud. Niveau Goud leidt tot fiscale aftrekmogelijkheden.

Implementatie Green Key
Om voor een Green Key keurmerk in aanmerking te komen moet u aan een aantal normen voldoen. Een aantal
normen zijn verplicht, maar een aantal zijn optioneel, en heeft u een keuzevrijheid. U kunt zelf bepalen waar u
aan wilt voldoen. Hoe meer normen waar u aan voldoet, hoe hoger het Green Key keurmerk niveau. Voor meer
informatie kijkt u op: www.greenkey.nl Hier kunt u de diverse handleidingen en informatie downloaden,

Voordelen van Green Key voor HORECA ondernemers
Zoals vermeld geeft het Green Key keurmerk niveau goud recht op gebruikmaking van de MIA en VAMIL
regelingen. Maar er zijn meer voordelen:
-

Alle kosten en investeringen die noodzakelijk zijn om te komen tot Green Key niveau Goud vallen
onder de MIA en VAMIL regelingen. Hiertoe behoren ook de kosten van een extern adviseur.

-

De overheid gaat steeds meer duurzaam “inkopen”. HORECA ondernemers kunnen hun
duurzaamheidsgedrag laten zien middels het Green Key keurmerk.

-

Voor een aantal energiezuinige investeringen kan ook de EIA regeling van toepassing zijn.

TOP-Consultants helpt u verstandig om te gaan met Green Key
Wanneer u investeringsplannen heeft, of nadenkt over hoe u serieus om kunt gaan met duurzaamheid, dan is
Green Key misschien iets voor u. TOP-Consultants helpt bedrijven om op een praktische manier om te gaan met
het Green Key Keurmerk. Samen met u bepalen we de meest pragmatische manier om het Green Key Keurmerk
te kunnen verkrijgen. Ook inventariseren we de fiscale aftrekmogelijkheden, en vragen deze voor u aan.

Bel Nico Kuiper via 06-21 272 888, directeur TOP-Consultants, voor meer informatie,
òf kijk op http://www.top-consultants.nl/103/green-key-keurmerk-blue-flag.html

