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Fiscale consequenties voor bedrijven. 

 

De aanschaf van een zonne energie systeem is voor een bedrijf een normale investering. 
Naast eventule lokale subsidies zijn er ook verschillende fiscale aftrekmogelijkheden die 
ervoor zorgen dat bedrijven hun zonnestroomsystemen kunnen aanschaffen en 
tegelijkertijd snel kunnen terug verdienen. Zo kunnen belastingplichtigen naast de normale 
afschrijvingen ook een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken; ook wel 
investeringsaftrek genoemd. 

1.Energie-investeringsaftrek (EIA) 

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De overheid beoogt hiermee investeringen in 
energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren. Deze regeling 
is vooral bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of 
vennootschapsbelasting betalen. Door middel van de EIA kunnen ondernemers die 
investeren in zonnestroomsystemen 41,5% (tarief in 2014) extra aftrekken van de fiscale 
winst. Hierbij moet er wel een energie-investering van meer dan €2.200,- worden gedaan 
in één kalenderjaar en mogen de zonnestroomsystemen niet eerder zijn 
gebruikt. Toepassing van de EIA levert gemiddeld 11 procent aftrek op van de totale 
investeringskosten.Voor meer informatie over de procedure kijk hier. 

2.Kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA) 

Als u in een boekjaar investeert in zonnestroomsysteem kunt u naast de EIA ook in 
aanmerking komen voor de KIA . Een voorwaarde is dat u een bedrag tussen € 2.300 en € 
306.931 moet investeren in zonnepanelen en/of andere bedrijfsmiddelen. 

Voor wie interessant? 

Toepassing van bovenstaande regelingen voor de aanschaf van zonnepanelen is 
interessant voor: 

1. Bedrijven die een relatief hoge stroomprijs betalen, dat zijn vooral de 
kleinverbruikers die op jaarbasis tot circa 25.000 kWh verbruiken. 

2. Bedrijven die winst maken en investeringsruimte hebben. Anders kunt u geen 
gebruik maken van bovenstaande aftrekposten. 

3. Bij vof, eenmanszaken en maatschappen wordt de investering in zonnepanelen 
direct afgetrokken van de inkomstenbelasting. Als u veel belasting betaalt, heeft u 
dus extra profijt.  

4. Als u de stroom aan andere afnemers op uw adres kunt leveren, dan kunt u 
daarvoor uw eigen zonne-energiebedrijf oprichten als eenmanszaak.  
Bij optimale benutting van bovenstaande faciliteiten is het mogelijk om een 
rendement van meer dan 20% op uw investering te halen! 

 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

