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Inleiding
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers
ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. 

Voor wie is deze subsidie beschikbaar?
 De ondernemer heeft een onderneming voor eigen rekening en is belastingplichtig voor 

inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
 De ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en 

dat minimaal € 2.500 kost.

Hoe aan te vragen?
1. Digitaal bij www.rvo.nl/EIA
2. Binnen 3 maanden na ondertekening koopcontract
3. Onder code 220809
4. Ondernemer ontvangt een e-mail bevestiging van de aanvraag
5. Binnen 8 weken ontvangt de ondernemer een verklaring met hierop het subsidiebedrag
6. Deze verklaring gebruiken als bewijs bij de belastingaangifte
7. Het bedrag op de verklaring wordt in mindering gebracht van de fiscale winst
Zie voor meer informatie de bijlage “EIA Energielijst 2020”

Feiten op een rij.
 Een fiscaalvoordeel is geen contant geld terug actie.
 De ondernemer neemt de EIA verklaring mee in zijn jaarlijkse belastingaangifte.
 De investering wordt in mindering gebracht op zijn fiscale winst van dat boekjaar.
 Het fiscale voordeel voor de ondernemer is fors gestegen waardoor de EIA aantrekkelijker wordt.
 Code 220809 is de enige code voor vaatwasmachines.
 Met code 220809 kan de ondernemer bruto € 5.000 per wastank verrekenen met zijn fiscale 

winst
 Afhankelijk van de ondernemersvorm BV of VOF en de hoogte van de fiscale winst volgt hier een 

netto voordeel uit (zie de volgende bladzijde).

Bedrijfsvorm.
Om het netto fiscale voordeel voor de ondernemer te bepalen zijn de volgende vragen essentieel:

1. Heeft u een VOF of een BV?
2. Indien een VOF: Maakt u minder of meer winst dan € 68.507? (37,35% of 49,50%)
3. Indien een BV:   Maakt u minder of meer winst dan € 200.000? (16,50% of 25,00%)

Netto berekening voor 2020

Indien er naar aanleiding van het bovengenoemde vragen of opmerkingen zijn, neem dan alstublieft 
contact op met ons kantoor in Woerden via verkoopbinnendienst@hobart.nl óf bel met 0348-462602.


