Update: Januari 2018

Subsidie energiebesparing en energie-efficiëntie
voor het MKB in Nederland
De subsidieregelingen en fiscale regelingen voor energie zijn technisch ingewikkeld. Als u vragen heeft of ondersteuning wilt, kunt u vrijblijvend contact
opnemen met het team achter MKB Energy CheckUp. Dat kan telefonisch via 085 4872 125, via info@energycheckup.nl of via het contactformulier

Subsidies
REGELING

DOELGROEP

WAT WORDT GESUBSIDIEERD?

Stimulering Duurzame
Energieproductie (SDE+)
www.rvo.nl/subsidiesregelingen/stimuleringduurzame-energieproductie

Bedrijven en
(non-profit)
instellingen die
hernieuwbare
energie (gaan)
produceren.

Met de subsidieregeling SDE+ kun je subsidie ontvangen voor het opwekken van hernieuwbare
energie zoals elektriciteit, gas en warmte uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. De subsidie
wordt uitgekeerd per eenheid netto geproduceerde energie. Voor elke vorm van duurzame energie
zijn de subsidiebedragen en de voorwaarden anders. Raadpleeg dus de subsidieregeling op internet.

Investeringssubsidie Duurzame
Energie (ISDE)

Bedrijven en
particulieren

www.rvo.nl/subsidiesregelingen/investeringssubsidieduurzame-energie

Voor het MKB is de regeling voor hernieuwbare elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen (zonPV) het meest interessant. Vanaf 1 januari 2018 wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de
elektriciteit die u zelf gebruikt en elektriciteit die aan het net wordt geleverd. U kunt er dus niet
zomaar van uit gaan dat eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudies voor zon-PV nog steeds correct is.
De overheid wil stimuleren dat bedrijven en huizen minder door gas en meer door duurzame
warmte worden verwarmd. Zo wordt er energie bespaard en de CO2-uitstoot teruggedrongen. Via
de ISDE-regeling worden zakelijke gebruikers en particulieren die zelf duurzame energie willen
opwekken financieel ondersteund.
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kun je een tegemoetkoming krijgen voor de
aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. Per apparaat en type
is een subsidiebedrag bepaald. Deze bedragen vindt u op de website van RVO. De regeling is voor
zowel bedrijven als particulieren.
Nieuw in 2018 is dat er een bewijs wordt gevraagd dat de apparaten zijn geplaatst door een
deskundig adviseur.
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Belastingvoordelen
REGELING

DOELGROEP

WAT HOUDT DE REGELING IN?

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedijven en niet voor
particulieren,
verenigingen of
stichtingen.

Bedrijven kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) fiscaal voordelig investeren in energiezuinige
technieken en duurzame energie. Met deze regeling kun je 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de
fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert de EIA 13,5% belastingvoordeel op.
Daarnaast leveren energiezuinige investeringen je ook een lagere energierekening op. Met deze regeling
stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

www.rvo.nl/subsidiesregelingen/energieinvesteringsaftrek-eia

De investeringen die in aanmerking komen voor EIA zijn te vinden op de Energielijst. Deze lijst wordt elk jaar
geactualiseerd. De EIA-regeling geldt voor meldingsbedragen van minimaal €2.500 en maximaal €120 miljoen
per kalenderjaar per bedrijf. Als je een investering doet die energiebesparing oplevert maar die niet specifiek is
omschreven op de Energielijst, dan kun je deze investering misschien melden onder een generieke code, zie
voorwaarden op de website van RVO.
Milieu Investeringsaftrek (MIA)
en Vrije afschrijving milieuinvesteringen (Vamil)
www.rvo.nl/subsidiesregelingen/mia-en-vamil

Alle Nederlandse
ondernemers die
inkomsten- of
vennootschapsbelasting betalen

De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke technieken met twee regelingen:
 Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze regeling voorziet in een extra aftrekpost tot 36% van
milieuvriendelijke investeringen, bovenop de reguliere afschrijving. Het percentage van de aftrek is
afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
 Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de Vamil regeling kunnen milieuvriendelijke
investeringen op een willekeurig moment afgeschreven worden. Voor investeringen vanaf 2011 is de
willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven wordt de fiscale winst verminderd,
waardoor minder belasting betaald hoeft te worden in dat jaar.
Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke Milieulijst. In deze lijst staan investeringen die in
aanmerking komen voor de MIA en/of Vamil regeling. Deze lijst is te vinden op de website van RVO. De MIAregeling kan niet gecombineerd worden met de EIA-regeling.
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