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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:
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 2018 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 € 121 miljoen (2018).

Hoogte van de additionele aftrek voor 2018
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 2018 vastgesteld op 54.5% van het kwalificerende investeringsbedrag.
Gemiddeld levert de EIA derhalve een netto voordeel van ongeveer 13,5% op.
Het aftrekpercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
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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 Energie 2018 kunnen organisaties bekijken welke bedrijfsmiddelen in
aanmerking komen. De Energie 2018 bevat zo’n 150 investeringen
(bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in 6 hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bedrijfsgebouwen
Processen
Transportmiddelen
Duurzame energie
Energiebalancering
Energieadvies en maatwerkadvies

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 meeten regelapparatuur.

Overige voorwaarden
▪

▪
▪

▪

▪

▪
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Ontvangt u via een andere regeling investeringssubsidies voor het
bedrijfsmiddel? Breng dat subsidiebedrag dan in mindering op de
aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidie hoeft u niet in
mindering te brengen.
Investeert u in een jaar in totaal tussen de €2.300 en €312.176? Dan
heeft u misschien ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
Zodra een bedrijfsmiddel zowel voor de EIA als de MIA in aanmerking
komt, moet er gekozen worden tussen de regelingen óf dienen de
investeringskosten te worden opgesplitst in een EIA- en een MIA-deel.
Het kan zijn dat er een beschikking of vergunning benodigd is voor het
kwalificeren van het bedrijfsmiddel. De organisatie moet deze
vergunning hebben voordat er EIA aangevraagd kan worden. Er kan
worden gedacht aan de volgende type vergunningen: bouwdeel van de
omgevingsvergunning, milieudeel van de omgevingsvergunning of SDE
beschikking.
In de regeling Investeringssubsidie duurzame energie zijn
bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst 2018 staan. Een
bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen.
Wanneer u voor een bedrijfsmiddel de investeringssubsidie duurzame
energie krijgt, kunt u voor dit bedrijfsmiddel niet ook een melding voor
EIA indienen.
Ter uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei is er sinds
2014 geen overlap meer mogelijk tussen de SDE+ en de EIA, behalve
voor projecten met een SDE-beschikking uit 2013 of eerder.

FACTSHEET
Activiteiten die niet in aanmerking komen
De kosten die niet in aanmerkingen komen zijn:
▪
▪

▪

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

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 2017
Algemeen:
▪

De omrekenfactor van elektriciteit (kWh) naar primair aardgasgebruik
(Nm3 aardgas equivalent) is geactualiseerd. Tot op heden werd
uitgegaan van een centraal opwekrendement van 43,6%. Dit
rendement is verbeterd. Daarom is de omrekenfactor voor elektriciteit
naar aardgasequivalent aangepast van 0,26 naar 0,22.

Gebouwde omgeving:
▪

▪
▪

▪

Alleen investeringen in bedrijfsgebouwen met een label G tot en met D
komen voor EIA in aanmerking. Daarnaast is aan de omschrijving een
aftopping toegevoegd.
De minimaal vereiste lichtstroom voor LED-buizen verhoogd naar 130
lumen per Watt.
De stimulering op de Energielijst 2018 is aangepast voor de volgende
bedrijfsmiddelen: koude- of warmteterugwinningssysteem, droog- en
verwarmingssysteem, LED-verlichting, luchtgordijnen.
De omschrijving voor de afvalwaterwarmtewisselaar is verwijderd.

Duurzame energie:
▪

▪
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Voor de laatste projecten werd in het SDE-tarief nog rekening
gehouden met het EIA-voordeel en was een overgangsregeling van
kracht. Vanaf 2018 vervalt de overgangssituatie.
De windwatermolen is daarom nu opgenomen in de regeling.
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Processen:
▪

▪
▪

De volgende technologieën zijn opgenomen in de Energielijst 2018:
krattendroger, Pulsed electric field (PEF), rookgaswarmtewisselaar,
rookgasomwalsing.
De eis van de specifieke (LED)lichtstroom voor tuinbouwgewassen is
aangepast naar minimaal 2,0 µmol per seconde per Watt.
De omschrijving voor de cycloondroger is verwijderd omdat hier geen
gebruik van werd gemaakt.

Transportmiddelen:
▪

▪

Ook investeringen die leiden tot energiebesparing bij de zeevaart
kunnen generiek voor de EIA worden aangemeld wanneer een schip
onder Nederlandse vlag vaart en geen gebruik maakt van de
zogenoemde tonnageregeling.
In de omschrijving bandenspanningsregelsysteem voor
landbouwvoertuigen zijn de VF-banden niet meer als onderdeel
vermeld.

Energiebalancering:
▪

De EIA is nu ook ingericht voor stimulering van investeringen ten
behoeve van het balanceren van energie in de energie-infrastructuur.

Contactgegevens
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.
Contactgegevens:
Jeroen van Dijk – Gi3 Senior Manager
(jvandijk@deloitte.nl)
+31(0) 6 535 986 86
Helene Geijtenbeek - Gi3 Partner
(hgeijtenbeek@deloitte.nl)
+31(0) 6 131 273 91
Deloitte R&D and Government Incentives
Deloitte Belastingadviseurs B.V.
Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam
P.O. Box 2031, 3000 CA Rotterdam Nederland
Tel: +31 (0)88 288 8962
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