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Inleiding
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij
investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt
van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder
belasting.
Het voordeel van EIA
Met de EIA kunt u 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen
aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of
vennootschapsbelasting in Nederland.
• U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat
minimaal € 2.500 kost.
Fronius hoogfrequent laders
De Fronius Selectiva Ri 2kW, 8kW en 16kW laders voldoen aan de voorwaarden van code 221221:
221221 [W] [nieuw]
Hoogfrequent hoogrendementslader voor tractiebatterijen
Bestemd voor: het laden van lood-zuur tractiebatterijen,
en bestaande uit: hoogfrequent hoogrendement laadunit die de tractiebatterijen laadt met een
efficiency totaalscore groter dan 24 gemeten conform het meetprotocol KEMA 74100151-CES/NET
12-3187.
Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl, meer informatie
hierover staat in hoofdstuk 2. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking
komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het
totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming 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 ontvangen van de fiscale winst aftrekken.
Uw melding moet binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat bij RVO.nl binnen
zijn. Het ‘aangaan van een verplichting’ is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht
tegen welke prijs. Dit is vaak het moment dat de koopovereenkomst wordt getekend, maar kan
bijvoorbeeld ook het moment zijn waarop mondeling een opdracht wordt gegeven. De datum van
aangaan van een verplichting is dus bijvoorbeeld niet de offerte-, factuur- of betaaldatum.
Als het EIA-budget overschreden wordt, kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten
werking stellen. De Staatscourant en de EIA-website publiceren dit besluit.

