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Bewust omgaan met energie  
biedt ondernemers extra voordeel

Steeds meer ondernemers investeren in energiezuinige 

systemen en duurzame technieken. Zij gebruiken hierdoor 

minder aardgas en elektriciteit. Door gebruik te maken van de 

EIA-regeling besparen deze bedrijven echter niet alleen direct 

op de energiekosten, ze betalen ook een lager bedrag aan 

inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat de investerings-

kosten grotendeels aftrekbaar zijn. Bewust omgaan met 

energie loont dus, maar hoe werkt de EIA-regeling precies?

Iedere ondernemer die investeert in duurzame energie of 

een bedrijfsmiddel dat aan een bepaalde energiebesparings-

norm voldoet kan in aanmerking komen voor de EIA. Deze 

regeling biedt ondernemers een direct financieel voordeel. 

Maar liefst 44% van de investeringskosten van deze bedrijfs-

middelen is, met een maximum van € 111 miljoen per jaar, 

aftrekbaar van de fiscale winst.

Wie kunnen gebruik maken van de EIA?

De regeling is bedoeld voor ondernemers die belastingplichtig 

zijn voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie 

bevorderen en voldoen aan vastgestelde energieprestatie-

eisen komen in aanmerking voor de EIA. Een energie-

prestatie-eis is bijvoorbeeld een besparingsnorm per 

geïnvesteerde euro, een rendementseis, een energiekeur-

merk etc. Er zijn vier toepassingsgebieden met elk een 

eigen energieprestatie-eis:

• gebouwen;

• apparatuur en processen;

• transportmiddelen;

• het aanwenden of toepassen van duurzame energie.

In de Energielijst van 2008 staan voorbeelden van investe-

ringen waarvan in de praktijk is bewezen dat ze voldoen 

aan de eisen van de EIA. De voorbeeldenlijst is echter niet 

limitatief; iedere investering die voldoet aan de energie-

prestatie-eisen komt in aanmerking voor EIA. Wel moet, als 

de investering niet op de voorbeeldenlijst voorkomt, aan-ne-

melijk worden gemaakt dat aan de EIA eisen wordt voldaan.

EIA ook voor energieadvies, EPA maatwerk-

advies of actieplan voor elektromotoren

Ook voor het laten opstellen van een energieadvies, EPA 

maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren kunt u EIA 

aanvragen. De kosten komen alleen voor EIA in aanmerking 

als u ook daadwerkelijk investeert in een geadviseerde 

energievoorziening. Deze moet voldoen aan de eisen van 

de energielijst.



Hoe werkt de EIA-regeling?

Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat aan een 

bepaalde energieprestatie-eis voldoet, mag 44% van het 

investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de winst 

over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aan-ge-

schaft. U betaalt uiteindelijk minder inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting.

De hoogte van de EIA

Om in aanmerking te komen voor de EIA moeten de kosten 

van een bedrijfsmiddel minimaal € 450 en het totale bedrag 

aan energie-investeringen per kalenderjaar minstens € 2.100 

bedragen. Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale 

winst is 44% van de investeringskosten met een maximum 

van € 111 miljoen per jaar.

Hoe vraagt u EIA aan?

S t a p  1 :  A a n m e l d e n  va n  d e  i n v e s t e r i n g

Het bedrijfsmiddel waarvoor u EIA wilt aanvragen, moet u 

aanmelden met het formulier ‘Melding/verzoek om verklaring 

Energie-investeringsaftrek (EIA) inkomstenbelasting/vennoot-

schapsbelasting’. Dit formulier moet u binnen drie maanden 

na het aangaan van de verplichting sturen naar Bureau 

Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA) 

te Breda. Bij een maatschap of vennootschap onder firma 

moet elke maat of vennoot apart en op tijd een meldings-

formulier inleveren.

S t a p  2 :  O n t va n g s t b e v e s t i g i n g

Binnen vier weken nadat u het formulier heeft verstuurd, 

stuurt het Bureau IRWA u een ontvangstbevestiging, met 

daarin het registratienummer van uw melding. Ook stuurt 

het bureau een afschrift van het formulier naar 

SenterNovem.

S t a p  3 :  Ve r k l a r i n g

SenterNovem geeft namens het Ministerie van Economische 

Zaken een verklaring af waarin staat of het bedrijfsmiddel 

dat u heeft aangemeld in aanmerking komt voor de EIA. 

SenterNovem kan u eerst om meer inlichtingen vragen.

S t a p  4 :  B e l a s t i n g a a n g i f t e

Uw EIA-verklaring verwerkt u in uw aangifte inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. Uiteindelijk stelt de Belastingdienst 

de aanslag vast. Daarin kan de dienst de EIA accepteren of 

(gedeeltelijk) afwijzen.

EIA ook voor overzeese gebiedsdelen

Een gelijksoortige EIA-regeling geldt voor de Nederlandse 

Antillen en Aruba. Dit betekent dat u, wanneer u investeert 

in bedrijfsmiddelen die worden toegerekend aan het 

vermogen van een vaste inrichting in de Nederlandse 

Antillen of Aruba, ook voor EIA in aanmerking kunt komen.

R E K E N V O O R B E E L D

Stel, de fiscale winst is € 500.000. De vennootschapsbelasting 

bedraagt 20% over de eerste schijf tot € 40.000, 23,5% over de 

winst tussen € 40.000 en € 200.000 en 25,5% over de winst boven 

€ 200.000. U schaft voor € 300.000 nieuwe bedrijfsmiddelen aan, 

die onder de EIA vallen. De EIA bedraagt in dat geval 44% van 

€ 300.000, ofwel € 132.000. De fiscale winst wordt nu € 368.000 

(namelijk € 500.000 min € 132.000). Zonder EIA zou u € 121.300 

aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te 

maken van de EIA betaalt u slechts € 87.640. Uw directe fiscale 

voordeel bedraagt € 33.660. Dit is dus 11% nettovoordeel op het 

investeringsbedrag van € 300.000.



Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die 

informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend 

plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.

Waar kunt u meer informatie krijgen?

Actuele informatie vindt u op www.senternovem.nl/eia. Een 

meldingsformulier is verkrijgbaar bij de BelastingTelefoon 

voor ondernemers, telefoon (0800) 05 43. Op de website 

van de EIA kunt u een digitaal meldingsformulier vinden. 

Heeft u technische vragen over de EIA dan kunt u terecht 

bij de EIA-helpdesk van SenterNovem in Zwolle, telefoon 

(038) 455 34 30. Heeft u vragen over andere regelingen 

die SenterNovem uitvoert, neemt u dan contact op met 

het Informatiepunt SenterNovem (030) 239 35 33, op 

werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur en 14:00 tot 16:00 uur.

De EIA-regeling is een initiatief van het Ministerie van 

Economische Zaken (EZ) en is 1 januari 1997 van kracht 

geworden. SenterNovem en de Belastingdienst verzorgen 

de uitvoering van de regeling. Met de EIA wil de overheid 

het Nederlandse bedrijfsleven stimuleren om te investeren 

in energiebesparing en de inzet van duurzame energie 

zoals zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa.

SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van EZ en voert 

beleid uit voor verschillende overheden op het gebied van innovatie, 

energie & klimaat en milieu & leefomgeving en draagt zo bij aan 

innovatie en duurzaamheid. Meer informatie: www.senternovem.nl
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