
Bespaar belasting door 
slim te investeren 

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Bij investeringen in bedrijfsmiddelen die kwalificeren voor de EIA 
kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale 
winst, bovenop de werkelijke kosten en afschrijving. Een bedrijfs-
middel kwalificeert voor de EIA als deze door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO), voorheen AgentschapNL gehe-
ten, is opgenomen op de zogenaamde Energielijst 2014. 
Stel een ondernemer vervangt de bestaande tl-verlichting in zijn 
productiehal door LED verlichting. Als de LED verlichting vol-
doende lichtstroom (lm/W) oplevert komt deze voor op de 
Energielijst 2014 (onder nummer 210506). Indien vervolgens de 
ondernemer de investering tijdig aanmeldt bij het RVO, dan mag 
deze 41,5% van de investering extra aftrekken van zijn winst. 
Stel dat de investeringkosten van de LED verlichting € 20.000 
bedragen, dan is een extra aftrek van 
€ 20.000 * 41,5% = € 8.300 op de winst toegestaan. Dit levert een 
maximale besparing op van € 2.075 aan te betalen vennootschaps-
belasting ingeval de onderneming door middel van een BV wordt 
gedreven en maximaal € 4.316 aan inkomstenbelasting ingeval de 
onderneming als eenmanszaak wordt gedreven. 
Overige aansprekende bedrijfsmiddelen die onder andere voorko-
men op de Energielijst 2014:
- Verplaatsbare schotten bij gekoeld transport
- Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotoren
-  Energiezuinige scheepsmotoren of roerensysteem voor de binnen-

vaart 
- Hydrodynamische ankerkluizen en ankers voor de binnenvaart
Wellicht komt een bedrijfsmiddel niet op de Energielijst 2014 voor, 
maar wel op de Milieulijst 2014. Dan is de Milieu 
Investeringsaftrek van toepassing en is een extra aftrek toegestaan 
van een bepaald percentage van de investering, afhankelijk van de 
indeling van het bedrijfsmiddel op de lijst.  
Kijk op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/de-energielijst

Wil een investering in aanmerking komen voor deze fiscale subsi-
dies, dan moet de investering binnen drie maanden zijn aangemeld 
bij de RVO en een drempelbedrag  overschrijden. FSV accountants 
+ adviseurs is intermediair naar het RVO toe en kan namens u de 
aanvraag voor de desbetreffende subsidieregelingen indienen. 

mr. A.H.H.E. van Venrooij FB

Milieubesparend ondernemen wordt fiscaal gestimuleerd door regelingen die uw belastingdruk verla-
gen. Een bekend voorbeeld in de transportbranche was de Euro6 subsidie die met ingang van dit jaar 
helaas is vervallen. Daarnaast zijn door de druk op de overheidsfinanciën ook een aantal andere fis-
cale subsidieregelingen ingeperkt. Toch zijn er voor 2014 voldoende fiscale subsidieregelingen over 
die kansen opleveren op belastingbesparing bij investeren in uw bedrijf. Aan de hand van een een-
voudig rekenvoorbeeld licht ik de Energie Investeringsaftrek toe. 
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