Energie besparen in supermarkten
met fiscaal voordeel van de Energie Investeringsaftrek (EIA)
Investeren in een milieuvriendelijke en
energiezuinige bedrijfsvoering? Duurzaam
ondernemen kan met steun van de
overheid en levert u belastingvoordeel op.
In dit leaflet zetten we de mogelijkheden
op een rij om energie te besparen in
supermarkten. Mét fiscaal voordeel van de
EIA.

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Bedrijven die investeren in energiezuinige
technieken en duurzame energie kunnen via de
EIA 41,5% van de investeringskosten aftrekken
van de fiscale winst. Daardoor betaalt u minder
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Gemiddeld levert de EIA u 10%
belastingvoordeel op.

Energielijst
U kunt gebruik maken van de fiscale aftrek via
de EIA voor investeringen die op de Energielijst
staan. Op de Energielijst worden deze
investeringen bedrijfsmiddelen genoemd. Op de
lijst staan specifieke en generieke
investeringen.
Specifieke investeringen
Specifieke investeringen zijn duidelijk
omschreven apparaten en machines op de
Energielijst waaraan vaak technische eisen
worden gesteld. De overheid wil immers alleen
de beste energiebesparende maatregelen
stimuleren. Vraag uw leverancier of een
techniek aan de technische eisen voldoet. De
opsommingen in dit leaflet zijn voorbeelden van
specifieke investeringen.

Generieke investeringen
Bedenkt u een slimme oplossing die een flinke
energiebesparing oplevert en staat deze
investering niet op de Energielijst? Dan kunt u
onder bepaalde voorwaarden toch gebruik maken
van de EIA. De investering moet in ieder geval
voldoen aan een besparingsnorm. Dit soort
maatwerkoplossingen worden generieke
investeringen genoemd.
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om
binnen uw bedrijf energie te besparen? Kijk dan
op de actuele Energielijst. De generieke
mogelijkheden staan aan het begin van elk
hoofdstuk.

Voorbeelden
Voor supermarkten zijn de volgende specifieke
investeringen op de Energielijst interessant:
Koeling, transport
Anticondensfolie of -glas voor vrieskast
Permanente dagafdekking koelmeubel
Energiezuinige koel- of vriesinstallatie
Energie terugwinnen koelinstallatie
Heetgasontdooisysteem
Ontdooikap
Indirecte aandrijving voor koelaggregaten
Cryogene transportkoeling
Energiezuinige opbouw voor koelwagen
Verlichting
Energie-efficiënte verlichting voor
bestaande gebouwen
Klimaat- of verlichtingsbesparing
LED-verlichting
Noodverlichting
Beheer & regelen
Uitschakelapparaat (voor diverse
toepassingen, o.a. frisdrankautomaten)

Isolatie, ventilatie, klimaat
Adiabatisch indirect werkende
dauwpuntsluchtkoeler
Afvalwarmte benutten
Energie terugwinnen uit ventilatielucht
voor bestaande gebouwen
Luchtbehandelingskast met
energieterugwinning voor nieuwbouw
HR-glas
HR-pomp (voor centrale verwarming)
Isolatie voor bestaande constructies
Isolatie van koel- of vriesruimten
Luchtontvochtiger met
tussengeschakelde warmtewisselaar
Warmtepomp(boiler)
Duurzame energie
Aardwarmtewinning
Biomassaketel of bio-warmtekracht
Warmte- en koudeopslag in de bodem
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Grondwarmtewisselaar
Zonnecollectoren

Verbeteren energielabel
U kunt ook EIA aanvragen voor het verbeteren
van de energieprestatie van een bestaand
bedrijfsgebouw. Normaal vraagt u per techniek
apart EIA aan. Maar met code 210000 kunt u
EIA aanvragen voor een pakket van
maatregelen uit een maatwerkadvies. Door dit
pakket van maatregelen moet uw gebouw
energielabel B bereiken of het label moet met
twee stappen verbeteren, van bijvoorbeeld
label E naar C.

Aanvragen
Binnen drie maanden na het geven van de
opdracht (mondeling of schriftelijk) voor de
levering van de energie-investering moet u een
aanvraag indienen voor de aanschafkosten.
Bent u te laat, dan loopt u het fiscale voordeel
mis. U kunt ook fiscale aftrek aanvragen voor
voortbrengingskosten. Hiervoor gelden andere
termijnen, zie hiervoor de informatie op de
website. U kunt uw aanvraag digitaal indienen
via het Eloket en heeft hiervoor een
eHerkenningsmiddel nodig.

Een voorstel indienen voor de
Energielijst
Elk jaar past de overheid de Energielijst aan.
Iedereen kan voorstellen indienen voor nieuwe
energiebesparende technieken op de lijst. Op
www.agentschapnl.nl/eia onder Publicaties staat
een formulier waarmee u een voorstel kunt
indienen.

Milieu investeringen
De MIA\Vamil-regeling is een soortgelijke
regeling als de EIA maar dan voor investeringen
die milieuwinst opleveren. Benieuwd hoe u het
milieu kunt ontzien en gebruik kunt maken van
de fiscale aftrek via de MIA\Vamil-regeling? Kijk
dan op de Milieulijst op
www.agentschapnl.nl/miavamil.

Colofon
De Energie Investeringsaftrek is een initiatief van
het ministerie van Economische Zaken (EZ) in
samenwerking met het ministerie van Financiën.
Agentschap NL en de Belastingdienst voeren de
regeling uit. Agentschap NL is een agentschap
van het ministerie van EZ. Agentschap NL voert
beleid uit voor diverse ministeries als het gaat
om duurzaamheid, innovatie en internationaal.
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