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Hoe werkt de EIA

toegespitst op de Hybrid Steering Pump ®

1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA)
De EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën
en Economische Zaken. De Belastingdienst en Agentschap NL, een agentschap van het ministerie
van Economische Zaken, voeren de EIA uit.

1.1.1 Wie komen voor de EIA in aanmerking?
U kunt profiteren van de EIA als u aan twee voorwaarden voldoet.

- U bent in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en drijft voor
eigen rekening een onderneming.

- U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst.

1.1.2 Hoe werkt de EIA?
U meldt de investering aan bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA)
te Breda.Zie hiervoor de site van AgentschapNL: www.senternovem.nl/eia/eia_aanvragen
Agentschap NL controleert uw melding en geeft voor uw investering een verklaring af, wanneer deze
voor EIA in aanmerking komt.

1.1.3 De hoogte van de EIA
U mag een extra bedrag ter grootte van 44% van het investeringsbedrag ten laste brengen van de
winst.

- Minimum: Eén bedrijfsmiddel kost minimaal € 450. Het totale bedrag aan energie-
investeringen moet per kalenderjaar minstens € 2.200 zijn.

- Maximum: In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 115 miljoen aan
energieinvesteringen EIA verleend.

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2010 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot 200.000 en 25,5 %
boven € 200.000.
U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 44% van € 300.000, dat is € 132.000. De fiscale winst
wordt nu € 368.000 (€ 500.000 - € 132.000).
Zonder EIA zou u € 116.500 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts
€ 82.840 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 33.660.
Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11%.

1.2 Welke kosten komen in aanmerking?
U kunt de EIA toepassen op de aanschaf- en voortbrengingskosten van (onderdelen van)
bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen, inclusief voorzieningen (bijvoorbeeld
leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor deze
bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor gebruikt worden.
• Aanschafkosten
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De aankoopsom plus de bijkomende kosten aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te
krijgen (bijvoorbeeld montagekosten). Als u bent vrijgesteld van de omzetbelasting, hoort de
omzetbelasting die u aan de leverancier betaalt ook bij de aanschafkosten.

• Voortbrengingskosten
Arbeidskosten van eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers. Kosten voor
materialen uit eigen magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder eigen regie zijn
gekocht en geïnstalleerd. Als u bent vrijgesteld van de omzetbelasting, hoort de
omzetbelasting die u aan de leverancier betaalt ook bij de voortbrengingskosten.

• Aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen
De kosten voor nieuwe materialen en montagekosten voor gebruikte materialen. Activeer deze
kosten wel op de balans.

1.3 Welke kosten komen niet in aanmerking?
• Kosten

- Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
- Kosten voor vaartuigen die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer, vergunningen,

ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
• Subsidies

- Ontvangt u bij andere regelingen investeringssubsidie voor het bedrijfsmiddel? Trek dan het
subsidiebedrag af van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidie hoeft u niet
in mindering te brengen.

• Onderhoudskosten

1.4 Vergunningen
Agentschap NL kan u vragen aan te tonen dat u beschikt over de vereiste vergunningen en
beschikkingen. De vergunning hoeft niet onherroepelijk te zijn. Het is dus niet nodig om de bezwaar-
en beroepsprocedure af te wachten.

1.5 Combinaties van regelingen

1.5.1 EIA en andere fiscale regelingen
• Soms komt een investering zowel in aanmerking voor de EIA als voor de VAMIL. U kunt het
bedrijfsmiddel dan voor beide regelingen apart melden.
• Bij een overlap van EIA en MIA (milieu-investeringsaftrek) moet u een keuze maken. U kunt niet voor
hetzelfde investeringsdeel gebruik maken van zowel EIA als MIA.
• Investeert u zowel in een (onderdeel van een) bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor EIA als in
een ander bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor MIA? Dan kunt u van beide regelingen
gebruikmaken door de investeringskosten op te splitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan
interessant zijn, omdat het voordeel van de EIA groter is dan het voordeel van de MIA.
• Doe tijdig voor de juiste regeling een melding. U kunt een melding voor de ene regeling namelijk niet
achteraf omzetten naar de andere regeling.
Meer informatie over MIA en VAMIL vindt u via de adressen en telefoonnummers achterin deze
brochure.

1.5.2 EIA en de ‘gewone’ investeringsaftrek
Bedragen uw totale investeringen in bedrijfsmiddelen in een jaar tussen de € 2.200 en € 293.000?
Dan heeft u naast EIA misschien ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Meer informatie
krijgt u via de BelastingTelefoon voor ondernemers (0800-0543). Ook uw accountant of boekhouder
kan u hier meer over vertellen.
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2. Hoe vraagt u de EIA aan?

2.1 Meldingsprocedure

2.1.1 Meldingsformulier
Voor het aanvragen van de EIA heeft u het formulier ’Melding/verzoek om verklaring
Energieinvesteringsaftrek (EIA)’ nodig. Dit formulier is te downloaden op www.agentschapnl.nl of
www.belastingdienst.nl/zakelijk/investeringsregelingen .U kunt het ook opvragen bij de
BelastingTelefoon voor ondernemers en bij Agentschap NL in Zwolle.
Vul het meldingsformulier juist en volledig in. Niet volledig ingevulde formulieren worden
teruggestuurd, zodat u ontbrekende gegevens alsnog kunt invullen.
Zoalng de Steering Pump niet is opgenomen op de Energielijst, wordt hij als een generiek
bedrijfsmiddel gezien en dient een Energiebesparingsberekening te worden meegezonden. Zie
hiervoor de website van Agentschapnl.nl
http://www.senternovem.nl/eia/energielijst/stappenplan_generiek.asp Kies voor ‘downloads - bereken
uw energiebesparing’
Verstandig is om hiervoor ook contact op te nemen met TryDo, 0644 084673 voor een juiste
interpretatie.
De Code van de energie-investering (vraag 3a) is:

- Voor een bestaand schip: 340000
- Voor een nieuw schip: 440000

Machtigen
U kunt iemand machtigen om het formulier voor u in te vullen. U vindt het machtigingsformulier op
bovenstaande internetpagina’s. Stuur de machtiging mee met het meldingsformulier.
Maatschappen en firma’s
Bij een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma (v.o.f.),
moet elke maat of vennoot afzonderlijk een meldingsformulier inleveren.
Het bedrag dat elke maat of vennoot afzonderlijk op het formulier vermeldt, is het percentage van zijn
aandeel in de maatschap of firma vermenigvuldigd met de totale aanschaf- en/of
voortbrengingskosten.
Gebruikelijk is een verdeling volgens de aandelen in de winst. Wilt u hiervan afwijken, overleg dan met
de Belastingdienst.

2.1.2 Stuur de melding op tijd in
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar het Bureau IRWA. U vindt het adres op
het meldingsformulier. Bewaar een kopie van de melding bij uw boekhouding.
Voor het insturen van het meldingsformulier gelden de volgende termijnen.
• Aanschaf van een bedrijfsmiddel

Uw melding moet binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting zijn
binnengekomen bij het Bureau IRWA. Het ‘aangaan van een verplichting’ is het moment
waarop voldoende bepaalbaar is wat er is overeengekomen en voor welke prijs. Dit kan dus
ook een mondelinge overeenkomst zijn.

• Voortbrengingskosten
Het Bureau IRWA moet uw melding ontvangen hebben binnen drie maanden na het eind van
het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt.
Neemt u het bedrijfsmiddel waarvoor voortbrengingskosten zijn gemaakt in de loop van
datzelfde kalenderkwartaal in gebruik? Meld de kosten dan binnen drie maanden na de datum
van ingebruikneming.

• Vergunning of beschikking
Let erop dat een eventuele milieuvergunning op het moment van melden daadwerkelijk is
afgegeven door het bevoegde gezag. U hoeft de vergunning(en) of beschikking niet met het
meldingsformulier mee te sturen.

Buitenwerkingstelling van de EIA
Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of
buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op de EIA-website gepubliceerd. Stel
uw aanvraag dus niet uit tot het laatste moment!
Ligt uw moment van investeren vóór de buitenwerkingstelling? Dan kunt u toch nog voor de EIA in
Aanmerking komen. Naast de bovengenoemde meldingstermijnen geldt als extra voorwaarde dat het
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Bureau IRWA uw melding moet hebben ontvangen binnen drie maanden na de datum waarop de
regeling buiten werking is gesteld.
Tijdnood?
Als u in tijdnood komt, kunt u het meldingsformulier ook faxen naar het Bureau IRWA. U vindt het
faxnummer op het meldingsformulier. Stuur het originele meldingsformulier binnen twee weken alsnog
naar Breda.
Voldoet u niet aan de gestelde termijn, dan heeft u voor de tot dan toe gemaakte kosten geen recht op
EIA.

2.1.3 Ontvangstbevestiging en afhandeling
U krijgt binnen vier weken een ontvangstbevestiging van het Bureau IRWA met een
registratienummer.
De ontvangstbevestiging betekent niet automatisch dat u de EIA krijgt, alleen dat uw melding is
geregistreerd. Voor de verdere afhandeling zorgen Agentschap NL en uw kantoor van de
Belastingdienst.
• Agentschap NL toetst uw melding op de technische en administratieve eisen van de EIA en geeft
een verklaring af als u aan de eisen voldoet.
• De Belastingdienst stelt vast of u wel of geen EIA krijgt.

2.1.4 Verklaring
Om vast te kunnen stellen of uw investering aan de eisen voldoet, kan Agentschap NL aanvullende
informatie bij u opvragen over de volgende zaken.
• Opdrachtbevestiging

Is de investering gedaan en de melding tijdig ingediend?
• Technische specificaties

Is aan de technische voorwaarden voldaan en zijn alle verplichte bestanddelen aanwezig?
• Kostenspecificatie

Welke kosten komen voor de EIA in aanmerking?
• Milieuvergunning
• Energiebesparingsberekening

Bij generieke meldingen (zolang de Steering Pump niet is opgenomen op de Energielijst).
Als u niet reageert op de vragenbrief krijgt u nog één herinnering. U heeft drie weken de tijd
om de vragen te beantwoorden. Als dit een probleem is, kunt u vóór het verlopen van de
termijn bij uw contactpersoon van Agentschap NL een verzoek indienen voor verlenging van
de termijn.

Afgeven verklaring
Als uw melding aan alle eisen voldoet, geeft Agentschap NL een verklaring af waarin staat dat uw
investering geheel of gedeeltelijk wordt aangemerkt als energie-investering. Dit gebeurt normaal
gesproken binnen acht weken na melding. De verklaring kunt u gebruiken als bewijs voor de
belastingaangifte. Agentschap NL informeert de Belastingdienst over de controleresultaten.
De verklaring wordt afgegeven voor ten hoogste het bedrag dat u gemeld heeft. Voor eventuele na de
melding gemaakte extra kosten moet u een vervolgmelding doen.
Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken bij Agentschap NL:
• tegen het (gedeeltelijk) afwijzen van een verzoek om een verklaring (uiterlijk binnen zes weken na
schriftelijk ontvangst van het besluit);
• tegen het niet in behandeling nemen van een verzoek om een verklaring;

2.2 Belastingaangifte en de EIA

2.2.1 In welk jaar geeft u de investering op?
In uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kiest u ervoor om voor de meldingen
van dat jaar EIA te ontvangen.
Ook als u nog niet betaald heeft en de bedrijfsmiddelen nog niet in gebruik heeft genomen, moet u
de investeringen opgeven in de aangifte van het jaar waarin u investeert.
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2.2.2 Beoordeling aangifte
Op basis van uw aangifte en de fiscale jaarstukken van uw onderneming beoordeelt de
belastinginspecteur in hoeverre EIA mogelijk is. Hij kan uw boekhouding controleren op de volgende
zaken.

 Is er een verklaring door Agentschap NL namens het ministerie van Economische Zaken
afgegeven?

 Klopt het tijdstip van aanschaf of van voortbrenging, en is er tijdig gemeld?
 Wanneer is het bedrijfsmiddel in gebruik genomen en wanneer is het betaald?
 Is het bedrag van de investering juist?
 Is er sprake van subsidie?
 Betreft het een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel?
 Is er sprake van desinvesteringen?

Uiteindelijk stelt de Belastingdienst de aanslag vast. De EIA kan (gedeeltelijk) worden geaccepteerd,
of afgewezen. Als u het met de beslissing niet eens bent, kunt u de fiscale bezwaar- en
beroepsprocedure
volgen. Raadpleeg daarvoor de brochure ’Bezwaar en beroep’ (verkrijgbaar bij de Belastingdienst). In
deze procedure kan geen bezwaar of beroep meer tegen de Agentschap NL-beschikking worden
gemaakt.
Als de aanslag eenmaal onherroepelijk is, kunt u op een later moment niet meer kiezen voor EIA.

2.2.3 Hoeveel mag u aftrekken?
Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een
kalenderjaar heeft gemaakt.
• Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar betaalt, kunt u bij de aangifte
over dat jaar profiteren van de volledige EIA.
• Het kan zijn dat de betalingen over meerdere jaren plaatsvinden, maar dat u het bedrijfsmiddel in
gebruik heeft genomen in het jaar van investeren. Dan wordt de EIA volledig in aanmerking genomen
bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft geïnvesteerd.
Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen, dan kunt u het
bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering brengen op de winst. De rest
van de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren waarin u betalingen
doet, maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen.
• Wanneer u Vpb-belastingplichtig bent, is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in het
voorafgaande jaar en de negen volgende jaren te verrekenen. Bent u IB-belastingplichtig, dan is het in
geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in de drie voorafgaande jaren en de negen volgende
jaren te verrekenen. Overleg dit met uw belastinginspecteur.
• Heeft de Belastingdienst u over het investeringsjaar een voorlopige aanslag opgelegd? Dan kunt u
de ontvangstbevestiging van de melding gebruiken om de inspecteur te vragen uw aanslag te herzien.

2.3 Aanvullende bepalingen
Turnkey-contracten en omvangrijke investeringen

Gaat u een turnkey-contract afsluiten of een andere omvangrijke investering doen? Neem dan
ruim van tevoren contact op met Agentschap NL. We bekijken in overleg met u en de
Belastingdienst wat de mogelijkheden zijn op het gebied van meldingstermijnen en EIA-eisen.

Desinvesteringsbijtelling
Als u in een jaar voor meer dan € 2.200 aan bedrijfsmiddelen vervreemdt, moet u mogelijk een
Desinvesteringsbijtelling in uw aangifte IB of Vpb opnemen. De desinvesteringsbijtelling wordt
berekend over de overdrachtsprijs. Het percentage van de desinvesteringsbijtelling is gelijk
aan het percentage dat voor de vervreemde bedrijfsmiddelen is verleend. De
desinvesteringsbijtelling is aan twee limieten gebonden:

o de vervreemding moet plaatsvinden binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar
waarin de investering is gedaan;

o de bijtelling wordt berekend over ten hoogste het investeringsbedrag waarover u
investeringsaftrek heeft gekregen.

Herinvesteringreserve
Voor herinvesteringreserves geldt een bijzondere regeling. Informatie hierover kunt u krijgen bij
de Belastingdienst.
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Adressen en telefoonnummers
• Voor technische vragen over de EIA, de status van uw melding of het aanmelden van nieuwe
bedrijfsmiddelen op de Energielijst 2011
Agentschap NL
Postbus 10073
8000 GB ZWOLLE
Helpdesk EIA : (088) 602 34 30 (van 8:30 uur tot 17:00 uur)
Fax : (088) 602 90 22 onder vermelding van EIA
Internet : www.agentschapnl.nl/eia

• Voor het downloaden van de Energielijst en meldingsformulieren EIA
Internet : www.agentschapnl.nl/eia

• Als u binnen vier weken nog geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Bureau IRWA
Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA)
Postbus 3338
4800 DH Breda
Telefoon : (076) 530 43 08
Fax : (076) 530 43 09

• Voor fiscale vragen
BelastingTelefoon voor ondernemers
Telefoon : (0800) 05 43
Internet : www.belastingdienst.nl/zakelijk/investeringsregelingen

• Voor vragen over de Milieu-Investeringsaftrek/VAMIL
Agentschap NL
Postbus 10073
8000 GB ZWOLLE
Helpdesk MIA/VAMIL : (088) 602 34 80 (van 8:30 uur tot 12:30 uur)
Internet : www.agentschapnl.nl
: www.vrom.nl/miavamil

• Voor vragen over andere regelingen van Agentschap NL
Agentschap NL Informatiepunt
Telefoon : (088) 602 25 33
Internet algemeen : www.agentschapnl.nl
Dit is een publicatie van:
Agentschap NL
NL Energie en Klimaat
Rijksgebouw Hanzeland
Hanzeland 310
Postbus 10073 | 8000 GB Zwolle
www.agentschapnl.nl/eia


