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Energie-investeringsaftrek 

Financieel voordeel voor investeringen gericht op 
energiebesparing en duurzame energie.

Doel 

De EIA heeft als doel om bedrijven 

te ondersteunen bij investeringen in 

energiebesparende bedrijfsmiddelen 

en duurzame energie. De overheid 

wil duurzame energie stimuleren 

zodat Nederland op de lange termijn 

over schone en betaalbare energie 

kan beschikken. Via de EIA hoopt de 

overheid te bereiken dat bedrijven 

kiezen voor een investering in 

energiebesparende 

bedrijfsmiddelen. De EIA is een 

fiscale regeling die valt onder de 

verantwoordelijkheid van de 

ministers van Financiën en 

Economische Zaken. De 

belastingdienst en RVO voeren deze 

regeling uit. 

Doelgroep 

De EIA is een regeling voor 

bedrijven, verenigingen of 

stichtingen (particulieren zijn 

uitgesloten). Wanneer u de EIA wilt 

aanvragen moet u aan de volgende 

voorwaarden voldoen:   

EIA FACTSHEET 

2020 

1. U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of 

de BES-eilanden. 

2. U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

3. U doet een investering die op de Energielijst 2020 staat (in de 

Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).  

4. Het bedrijfsmiddel voldoet aan de wettelijke gestelde eisen, 

samengevat in de Energielijst 

5. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. 

6. U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (binnen drie maanden nadat u de 

investeringsverplichting aangaat). 

7. Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte 

voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 

te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per 

bedrijf is maximaal € 124 miljoen (2020). 

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/70075_RVO_Energielijst_2020-def.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/70075_RVO_Energielijst_2020-def.pdf


 

 

EIA Factsheet 

Hoogte van de additionele aftrek 

voor 2020 

Door gebruik te maken van de EIA 

kunnen bedrijven een deel van de 

kwalificerende investeringskosten 

aftrekken van de fiscale winst. Dit 

komt bovenop de gebruikelijke 

afschrijvingen. Voor de EIA is het 

aftrekpercentage voor 2020 

vastgesteld op 45% van het 

kwalificerende investeringsbedrag. 

Gemiddeld levert de EIA derhalve 

een netto voordeel van ongeveer 

11% op. Het aftrekpercentage 

wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

Assessment criteria 
Alle bedrijfsmiddelen die voldoen 
aan de energieprestatie eisen en het 
doelmatig gebruik van energie 

bevorderen komen in aanmerking 
voor de EIA. Via de Energielijst 
2020 kunnen organisaties bekijken 
welke bedrijfsmiddelen in 
aanmerking komen. De Energielijst 
2020 bevat zo’n 170 investeringen 
(bedrijfsmiddelen) die worden 

beschreven in 7 hoofdstukken: 

 
1. Bedrijfsgebouwen 
2. Processen 

3. Transportmiddelen 

4. Duurzame energie 
5. Energiebalancering 
6. Energietransitie 
7. Energieadvies 

 

Voorzieningen die technisch 

noodzakelijk zijn voor deze 

bedrijfsmiddelen en die alleen 

daarvoor gebruikt worden, komen 

ook in aanmerking voor de EIA. 

Hierbij kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld leidingen, appendages 

of meet- en regelapparatuur.  

 

 

 

 

 

 

Activiteiten die niet in 

aanmerking komen 

De kosten die niet in aanmerkingen 

komen zijn: 

Indieningstermijn 

De EIA kan het hele jaar door 

worden aangevraagd. Na het 

verstrekken van de opdracht moet 

er binnen drie maanden een 

melding worden gedaan bij de RVO. 

Het moment van 

opdrachtverstrekking is veelal het 

moment dat de koopovereenkomst 

getekend wordt.  

Voortbrengingskosten komen ook in 

aanmerking voor de EIA. Deze 

moeten binnen drie maanden na het 

kwartaal waarin de kosten zijn 

gemaakt, gemeld worden. 

Wijzigingen ten opzichte van 

2019 

 

 Gebouwde omgeving:  

▪ Een warmtepompboiler met een 

halogeenvrij koudemiddel is als 

nieuwe omschrijving 

toegevoegd.  
▪ Vanuit EU-voorschriften wordt 

voortaan gekeken naar het 

seizoensgebonden rendement 

van verwarmingstoestellen 

zodat verschillende toestellen 

eenduidig vergeleken kunnen 

worden. De omschrijvingen voor 

warmtepompen zijn hierop 

aangepast.  

 

▪ Kosten voor 

bedrijfsmiddelen die eerder 

zijn gebruikt 

▪ Kosten voor grond, 

woningen, personenauto’s 

en vaartuigen die een 

andere bestemming hebben 

dan beroepsvervoer, dieren, 

effecten, vorderingen, 

goodwill, ontheffingen, 

concessies en andere 

publieksrechtelijke 

dispensaties 

▪ Onderhoudskosten  

 

 

▪ In de omschrijving 

warmtepomp met een 

halogeenvrij koudemiddel is, in 

lijn met de andere warmtepomp 

omschrijvingen, het 

verwarmingsnet als eventueel 

bestandsdeel toegevoegd.  

▪ Om rekening te houden met het 

verschil in rendement tussen 

verschillende typen LED-

verlichting is onderscheid 

gemaakt tussen LED-spots en 

LED-downlighters enerzijds en 

LED-armaturen anderzijds. 

▪ Voor het welzijn van de dieren 

worden stallen de laatste jaren 

voorzien van koeling. 

Adiabatische koeling is hiervoor 

de energiezuinige variant, 

hiervoor is een omschrijving 

aan de lijst toegevoegd. 

Processen: 

▪ De omschrijving voor de 

energiezuinige UPS is 

aangepast. De rotary UPS is 

verwijderd zodat alleen de 

energiezuinigere 3 fasen 

statische UPS in aanmerking 

komt. 

▪ In de omschrijving voor 

warmtepompen is de gasmotor 

gedreven warmtepomp of 

gasgestookte ab- of 

adsorptiewarmtepomp 

verwijderd. Hiervoor zijn 

elektrisch gedreven 

alternatieven op de markt die 

qua efficiency mimimaal 

gelijkwaardig zijn. 

▪ In de omschrijving voor de 

transkritische CO² koel- en/of 

vriesinstallatie en de 

omschrijving voor de 

energiezuinige koel- en/of 

vriesinstallatie zijn adiabatische 

voorkoelblokken bij een 

luchtgekoelde gaskoeler en 

condensor als optie 

toegevoegd. Daarnaast zijn in 

de omschrijving van de 

energiezuinige koel- en/of 

vriesinstallatie stekkerklare 

koel- en/of vriesmeubelen 

expliciet uitgesloten voor de 

EIA. 
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▪ Bij accu’s voor opslag van 

duurzame elektriciteit zijn 

accu’s voor (interne) 

transportmiddelen uitgesloten. 

Daarmee wordt voorkomen 

dat accu’s van bijvoorbeeld 

heftrucks onder deze techniek 

gemeld worden. Voor 

transportmiddelen is een 

andere techniekomschrijving 

op de Energielijst. 

 

Energiebalancering:  

 

▪ De gangbare dieselaggregaten 

zijn inefficiënt en vervuilend. 

Hiervoor zijn nu volledig 

elektrische systemen 

beschikbaar, dit systeem is 

opgenomen op de Energielijst. 

 

Energieadvies, 

maatwerkadvies en CO²-

emissiereductieplan: 

▪ Er is in de Energielijst een 

nieuwe omschrijving 

opgenomen om het vervangen 

van gasgestookte installatie te 

bevorderen. Het betreft 

elektrische toestellen voor 

stoom- en thermische 

olieproductie. 

▪ Bedrijven dienen voor 2030 

een significante CO²-

emissiereductie te realiseren. 

Om dit met energie-

investeringsaftrek te 

stimuleren is er een 

omschrijving opgenomen 

waarbij investeringen die 

leiden tot CO²-emissiereductie 

in aanmerking komen 

wanneer deze investeringen 

onderdeel vormen van een 

CO²-emissiereductieplan. 

 

▪ De omschrijving ventilator met 

HR-elektromotor is vervangen 

door een omschrijving 

energiezuinige ventilator. 

▪ De omschrijving voor LED 

belichtingssystemen voor 

tuinbouwkassen is aangepast 

zodat nu alle typen 

belichtingssystemen onder deze 

omschrijving vallen. 

▪ De omschrijving voor de 

gasgestookte 

(stoom)convectieoven is 

verwijderd. Elders in de 

Energielijst wordt juist het 

vervangen van een indirecte 

gasgestookte oven door een 

elektrische oven gestimuleerd, 

dit in het kader van de 

energietransitie. 

Transportmiddelen: 

▪ De omschrijving van de 

scheepsdieselmotoren is 

aangepast omdat er inmiddels 

modernere energie-efficiënte 

scheepdieselmotoren 

beschikbaar zijn met een 

brandstofverbruik van minder 

dan 195 g/kWh. 

▪ Spudpalen worden steeds vaker 

in de binnenvaart toegepast. 

Uit een recent onderzoek is 

gebleken dat spudpalen een 

energiebesparing realiseren 

indien deze op werkschepen 

worden toegepast. Daarom is 

voor deze toepassing de 

spudpaal in een nieuwe 

omschrijving opgenomen. 

Duurzame energie: 

▪ Vanuit de Tweede Kamer is 

verzocht om geen 

zonnepanelen te stimuleren 

wanneer deze geplaatst worden 

op landbouwgrond of in 

natuurgebieden. In de nieuwe 

omschrijving zijn zonnepanelen 

in deze toepassing uitgesloten. 

 

Wie we zijn en hoe we 

kunnen helpen 

Global Investment and 

Innovation Incentives 

(Gi3): ons wereldwijde team 

van wetenschappers, 

ingenieurs en experts op het 

gebied van belastingen / 

subsidies ondersteunt 

bedrijven in het verkrijgen 

van geld voor hun 

activiteiten in het verleden 

en in de toekomst. Wij 

helpen bedrijven bij het 

financieren van hun innovatie 

door middel van subsidies, 

fiscale voordelen en IP-

advies. 

Jeroen van Dijk 

Gi3 Senior Manager 

Mobile: +31(0) 6 535 986 86 

Email: jvandijk@deloitte.nl 

 

Helene Geijtenbeek 

Gi3 Partner 

Mobile: +31 (0)6 131 273 91 

Email: hgeijtenbeek@deloitte.nl 

 

 

mailto:jvandijk@deloitte.nl
mailto:jvandijk@deloitte.nl
mailto:hgeijtenbeek@deloitte.nl
mailto:hgeijtenbeek@deloitte.nl

