
 

Subsidies & Regelingen 

Belastingteruggaaf Zonnepanelen  

Wat is het?  

Als consument kunt u de btw, die u over aangeschafte 

zonnepanelen heeft betaald terugvorderen.  

Voor wie?  

De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.  

Hoeveel?  

U kunt het hele btw-bedrag dat in rekening is gebracht voor de 

aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvorderen 

minus de btw die u moet voldoen over de elektriciteit die u 

opwekt.  

Meer informatie?  

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl. 

EIA  

Wat is het?  

De Energie Investerings Aftrek (EIA) is een fiscale maatregel 

voor bedrijven, verenigingen en stichtingen. Fiscale aftrek krijgt 

u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook 

voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energie-

besparing opleveren. U kunt 45,5 % van de investeringskosten 

aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw 

gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven 

als ‘bedrijfsmiddelen’ op de Energielijst. 

Voor wie?  

Bedrijven, verenigingen en stichtingen.  

 

Hoeveel?  

Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderne-

ming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en 

maximaal € 126 miljoen per kalenderjaar. U mag 45,5% van het 

investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ont-

vangen van de fiscale winst aftrekken.  

 

Meer informatie?  

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/EIA   

MIA  

Wat is het?  

De Milieu investeringsaftrek (MIA) vergemakkelijkt de 

marktintroductie en marktverbreding van een innovatieve en 

milieuvriendelijke techniek, waaronder elektrisch rijden.  

Voor wie? 

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of 

vennoot schapsbelasting betalen kunnen gebruik maken van de 

MIA.  

Hoeveel?  

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrek-

mogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale 

aftrekmogelijkheden. Afhankelijk van het bedrijfsmiddel mag 

27%, 36% en 45% van het investeringsbedrag extra ten laste 

worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het 

bedrijfsmiddel is aangeschaft.  

Meer informatie?  

Kijk voor meer informatie op www.RVO.nl/MIA. De minimale 

investering is €2500.  

SDE++  

Wat is het?  

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) is 

bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onder-

verdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind 

(land, meer en dijk) en Zon.  

Voor wie?  

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie 

(gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidie-

regeling SDE+.  

Hoeveel?  

De jaarlijkse subisidiepot kent verschillende openstellings-

rondes.  

Meer informatie?  

Kijk voor meer informatie op www.RVO.nl/SDE   

Geld lenen voor energiebesparing  

Wat is het?  

Wie zijn huis wil verduurzamen en hiervoor onvoldoende eigen 

geld heeft, kan een lening afsluiten. Geld lenen voor 

energiebesparende maatregelen kan door middel van 

bijvoorbeeld een hypotheek, maar ook middels een energie-

bespaarlening.  

Voor wie?  

De Energiebespaarlening is een lening van het Nationaal 

Energiebespaarfonds, een fonds dat wordt gevuld door onder 

andere de Rijksoverheid. De lening is bedoeld voor 

energie besparende maatregelen in bestaande woningen, zoals 

isolatie of de aanschaf van een zuinige hr-ketel voor 

particulieren en VvE’s. (let op: de aanvrager mag niet ouder zijn 

dan 75 jaar). 

Hoeveel?  

Het Energiebespaarfonds verstrekt leningen tot maximaal € 

25.000, met een looptijd van maximaal 20 jaar, afhankelijk van 

de hoogte van de lening. De bedragen voor het ‘Zeer 

energie zuinige pakket’ en het ‘Nul op de Meterpakket’, zijn 

respectievelijk maximaal € 50.000 en € 65.000. Het 

rentepercentage is afhankelijk van de looptijd van de lening. De 

lening wordt als aflopend krediet gemeld bij BKR.  

Meer informatie? Kijk voor meer informatie op 

www.energiebespaarlening.nl  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.rvo.nl/EIA
http://www.rvo.nl/MIA
http://www.rvo.nl/SDE
http://www.energiebespaarlening.nl/


 

Subsidies & Regelingen 

VAMIL 

Wat is het?  

VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) 

vergemakkelijkt de marktintroductie en marktverbreding van 

een innovatieve en milieuvriendelijke techniek, waaronder 

elektrisch rijden.  

Voor wie?  

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennoot-

schapsbelasting betalen kunnen gebruik maken van de VAMIL.  

Hoeveel?  

De VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een 

willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de 

milieulijst met een A,B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel 

willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u 

af schrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 76% van 

de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De 

overige 25% schrijft u wel regulier af. Door af te schrijven in het 

jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale 

winst.  

Meer informatie?  

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/VAMIL   

Lokale / Regionale regelingen?  

Uw gemeente en/of provincie kennen vaak extra regelingen. 

Kijk voor meer info op www.verbeterjehuis.nl of op de website 

van je gemeente onder het kopje Duurzaamheid en subsidies. 

 

 

 

 

 

 

Kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA)  

Wat is het?  

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen voor uw 

onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin 

u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor 

investeringsaftrek.  

Voor wie?  

Alle ondernemers.  

Hoeveel? 

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af 

van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. De minimale 

investering is €2401 en daarbij komen alle investeringen met 

een aanschafwaarde van €450 en hoger in aanmerking. 

Meer informatie?  

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.  

ISDE  

Wat is het?  

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), kunt u 

een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers 

en warmtepompen.  

Voor wie?  

De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.  

Hoeveel?  

Afhankelijk van het apparaat en het vermogen.  

Meer informatie?  

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/ISDE  

 

 

 

 

Wet willekeurige afschrijving startende ondernemer  

Wat is het?  

Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone 

afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel 

afschrijft.  

Voor wie?  

Eenmanszaken, maatschappen, commanditaire 

vennootschappen of vennootschap onder firma’s die voldoen 

aan de voorwaarden van de startersaftrek.  

Hoeveel?  

U mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u 

kocht in de jaren dat u startersaftrek kon krijgen of in het jaar 

ervoor (het aanloopjaar). Het maximumbedrag is gelijk aan het 

maximumbedrag voor de kleinschalig-heidsinvesteringsaftrek.  

Zijn uw totale investeringen hoger dan dat maximum? Dan mag 

u zelf kiezen op welke bedrijfsmiddelen u willekeurig afschrijft.  

Meer informatie?  

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl 

 

 

 

 

N.B. Vredenburg Installatietechniek heeft deze informatie zo 

zorgvuldig mogelijk samengesteld. Er kunnen geen rechten aan 

deze informatie worden ontleend. 

http://www.rvo.nl/VAMIL
http://www.verbeterjehuis.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.rvo.nl/ISDE
http://www.belastingdienst.nl/

