
 

 

 

Energie Investeringsaftrek 

De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing 

van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer 

dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat aan de energieprestatie-eisen voldoet, 

mag een extra bedrag ter grootte van 55% van het investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de winst. 

Gemiddeld levert de EIA u 13,5% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige 

investeringen u ook een lagere energierekening op. 

 

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen. 

Fiscale Aftrek 

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen maar ook voor maatwerkinvesteringen die een 

forse energiebesparing opleveren. 

Energielijst 

Met de functie Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2017 zoekt u naar energiezuinige en milieuvriendelijke 

technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. Wilt u uw product 

geplaatst hebben op de Energielijst? Dat kan, ieder jaar wordt de aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen 

voor de eerstvolgende lijst.  Voor de Energielijst 2017 kunt u geen voorstellen meer indienen. Het 

voorstelformulier voor de Energielijst 2018 komt begin 2017 beschikbaar. 

Belastingaftrek 

U kunt 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving. 

Aanvragen 

U dient EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aan te vragen. 

Budget 

Het budget voor 2017 is € 166 miljoen. 

Voorwaarden 

Er gelden bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA. 

https://mijn.rvo.nl/energie-investeringsaftrek-eia
https://mijn.rvo.nl/energie-investeringsaftrek-eia
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/kom-ik-in-aanmerking


EIA in de praktijk 

Bekijk hoe andere ondernemers voordelig investeerden in energiebesparing met EIA. 

Duurzaam ondernemen 

Wilt u weten wat er in bepaalde sectoren nog meer mogelijk is? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen. 

Download:  

 Energie Investeringsaftrek - Energielijst 2017  

In deze brochure staan alle bedrijfsmiddelen die in 2017 in aanmerking komen voor EIA.  

Website  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia 

 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/praktijkverhalen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/12/Energie%20Investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202017%20.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/12/Energie%20Investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202017%20.pdf

