
Regeling Doel

De industrie sneller te 
laten investeren in 
CO2-besparende 
systemen, apparaten, 
technieken of de 
toepassing ervan.

Bijdrage

Subsidie
30% tot 50% van de 
investeringskosten.

MKB ontvangt 10 tot 20 
procentpunten extra.

EIA 
Energieinvesterings 

aftrek

Stimuleren om te 
investeren in CO2-
reductie, energiezuinige 
technieken en 
duurzame energie.

Aftrekpost fiscale winst 
Ca. 11% netto 
voordeel.

Doorlopend

MIA / VAMIL 
Milieuinvesterings 

aftrek

Stimuleren om te 
investeren in 
milieuvriendelijke 
technieken.

Doorlopend

BIK 
Baangerelateerde 

Investeringskorting

Tijdelijke regeling om 
private investeringen 
in nieuwe 
bedrijfsmiddelen te 
stimuleren.
Samenloop met KIA, 
EIA, MIA of VAMIL.

Loonheffingsafdracht
3,9% voor investeringen 
t/m 5 miljoen.
1,8% voor het deel 
hierboven.

Voorwaarden

• De werking is in NL
al minimaal 3 keer
bewezen.

• Een terugverdientijd
zijn langer dan 5 jaar.

Openstelling

1 sept 2020 t/m 
31 dec 2021

• De investering staat
op de Energielijst.

• Ondergrens: € 2500,-
per bedrijfsmiddel.

• Binnen 3 maanden
na opdracht melden.

• Ondergrens: € 1500,- per
bedrijfsmiddel.
€ 20.000,- per aanvraag.

• Volledig betaald tussen
jan 2021 en 31 dec 2022.*

• Bedrijfsmiddel is binnen
zes maanden na betaling
in gebruik genomen. *Investeringen die in 2020 al volledig zijn 

betaald, komen niet in aanmerking voor de BIK.

Aftrekpost fiscale winst 
MIA: Ca. 12% voordeel.

VAMIL: versnelde 
afschrijving van 75% van 
de investeringskosten.

• De investering staat
op de Energielijst.

• Het bedrijfsmiddel is
niet eerder gebruikt.

• Ondergrens: € 2500,-
per bedrijfsmiddel.

1 okt 2020 t/m 
31 dec 2022

Investeert u in nieuwe bedrijfsmiddelen?
De volgende subsidieregelingen bieden kansen.

Investeringen
Subsidies in 2021

ISDE
Duurzame energie en 

energiebesparing

Voor een warmtepomp, 
zonneboiler, 
zonnepanelen of 
windturbine.

Subsidie
Subsidiebedragen 
verschillen per investering.

• Eerst subsidie aanvragen
dan afsluiten
koopovereenkomst.

• Installatie in Nederland.

1 jan t/m 
31 dec 2023

Subsidieadviesbureau en 
ondersteunt bij de aanvraag, de 
administratie en de vaststelling.
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info@subcode.nl 
www.subcode.nl 
06-46535871
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info@jongbloed.ac 
www.jongbloed.ac 
088 027 0044

Wij zijn accountants voor 
dynamische en innovatieve 
ondernemers.

Wilt u meer informatie over  hoe u 
een subsidie succesvol kunt 
aanvragen of bent u op zoek naar 
ondersteuning bij uw aanvraag?

Laat u dan vrijblijvend informeren.

VEKI
Versnelde 

klimaatinvestering 
industrie


