
 

 

Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie bij gebruik van 
Infrarood verwarming. 
Investeringsaftrek (EIA) en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

U kunt als bedrijf in aanmerking komen voor meerdere subsidieregelingen en aftrekposten wanneer u investeert in infraroodverwarming. Dit voordeel kan 
aanzienlijk oplopen van 35% t/m 88% op uw investering. Hiervoor bestaan 2 posten t.w. de Energie Investeringsaftrek (EIA) en 
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

1. Energie Investeringsaftrek (EIA) 

Dit voordeel is bedoeld voor bedrijven die geïnvesteerd hebben in energiebesparende technieken en duurzame energie. Dankzij de EIA leveren deze 
investeringen voor u als bedrijf een zeer interessant dubbel voordeel op. U bespaart dan niet alleen op energiekosten, maar ook betaalt u minder 
inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. 

2. Bij EIA komt u in aanmerking wanneer u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:  
 

1. In Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en in bezit een eigen onderneming.  
2. De aftrek is 41,5% als u in 2019 investeringen doet in nieuwe bedrijfsmiddelen die voor de aftrek in aanmerking komen.  
3. Het investeringsbedrag moet minimaal € 2.500,- per bedrijfsmiddel zijn. Het maximale totale investeringsbedrag is € 118.000.000,-. 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 

U komt in aanmerking voor de KIA wanneer u tussen de € 2.301,- en € 306.931,- investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen voor uw bedrijf. Deze 
bedrijfsmiddelen behoren wel in aanmerking te moeten komen voor een investeringsaftrek. 

Uw investering KIA investeringsaftrek 

€ 2.300,- 0% 

€ 2.301,- t/m € 55.248,- 28% 

€ 55.249,- t/m € 102.311,- € 15.470,- 

€ 102.312,- t/m € 306.931,- € 15.470,- verminderd met 7,56% van het deel  
van het investeringsbedrag boven de € 102.311,- 

Bij een hogere investering van meer dan € 306.931,- 0% 

 

 Wat betekent dit voor u? 

  Voor een BV geldt bij een investering van € 50.000,- in duurzame middelen: 
 

Investeringsbedrag € 50.000,- 

EIA (41,5%) over € 50.000,- € 20.750,- 

KIA (28%) over € 50.000,- € 14.000,- 

Belastingvoordeel VPB (20%) over € 84.750,- € 16.950,- 

Netto investering over € 50.000,- € 50.000,- -/- € 16.950,- = € 33.050,- 

 
 

FAR INFRARED HEATING TECHNOLOGY 



 
 
  Voor zzp of v.o.f. geldt bij een investering van € 50.000,- in duurzame middelen: 
 

Investeringsbedrag € 50.000,- 

EIA (41,5%) over € 50.000,- € 20.750,- 

KIA (28%) over € 50.000,- € 14.000,- 

Belastingvoordeel IB (52%) over € 84.750,- € 44.070,- 

Netto investering over € 50.000,- € 50.000,- -/- € 44.070,- = € 5.930,- 

 
Voor meer informatie en wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling dan vind u meer informatie en/of kunt u deze aanvragen 
op https://mijn.rvo.nl/energie-investeringsaftrek-eia  
 
 
Een warme groet, 
MAXXINNO.NL 
Wim van Elk 


