
Investeren in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zijn onderwerpen 

waar elke ondernemer mee te maken krijgt. Onze omgeving verwacht dat we kritisch zijn in de  

keuzes die we maken als het gaat om zaken als belastbaarheid van ons milieu, afvalproductie, 

energieverbruik, de uitstoot van gassen en de auto waarin we rijden. Dat vraagt om investeringen.  

Gelukkig zijn er in vele gevallen milieuvriendelijke alternatieven, die ook nog eens fiscaal worden 

gestimuleerd.

Energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
Wanneer u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen waarop u afschrijft 

heeft u meestal recht op de zogenaamde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

(KIA). Deze aftrek bedraagt maximaal 28% van de aanschafkosten. Wanneer u 

méér dan €2.300,- per jaar uitgeeft aan energie-investeringen ontvangt u 

bovenop de KIA ook nog energie-investeringsaftrek. Deze aftrek bedraagt ruim 

41%! Tezamen een - extra! - aftrek van ruim 69% van de totale investering. 

Voorbeelden van energie-investeringen zijn zonnepanelen en LED-verlichting.

Voor milieu-investeringen geldt ongeveer hetzelfde. Indien u milieu-investeringen 

doet - de overheid publiceert een lijst waarop is vermeld wat milieu-investeringen 

zijn - wordt die ingedeeld in één van drie categorieën. Afhankelijk van de 

categorie waarin uw investering valt krijgt u een extra aftrek van 13,5%, 27% 

of 36%.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland
Als u investeert in zaken waarvoor u energie-investeringsaftrek en milieu-

investeringsaftrek wilt aanvragen dient u uw investeringen binnen drie maanden 

na het aangaan van de verplichting (hiermee wordt het moment van het tekenen 

van de offerte bedoeld) aan te melden bij de Rijksdienst voor ondernemend 

Nederland (voorheen: Agentschap NL). Wij verzorgen dit graag voor u. 

De Rijksdienst geeft u - al dan niet na het stellen van vragen - een beschikking of 

u inderdaad aan de voorwaarden voor de extra aftrek voldoet.

Het groene
denken en 
doen van 
B+F!

De accountants en fiscaal 

juristen van Bloemsma+Faassen 

Accountants en belastingadviseurs 

zijn er om ingewikkelde vraagstukken 

te vertalen naar begrijpelijke 

oplossingen. Heeft u naar aanleiding 

van de hier geboden informatie vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op, 

we helpen u graag verder!

WWW.BLOEMSMAENFAASSEN.NL



Personenauto’s
Als u de beschikking heeft over een ‘auto van de zaak’ krijgt u, zowel als u 

ondernemer bent als wanneer u werknemer bent, te maken met een bijtelling 

voor deze auto. Afhankelijk van de uitstoot van de auto bedraagt deze bijtelling 0, 

7, 14 of 25%. Alleen voor geheel elektrische auto’s bedraagt de bijtelling nog 0%.

Advies
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de keuzes die u maakt, wordt u 

geconfronteerd met allerlei gevolgen op het gebied van duurzaamheid en 

fiscaliteit. Het is van groot belang om op het juiste moment de juiste keuzes te 

maken. Niemand wil achteraf geconfronteerd worden met negatieve gevolgen. 

We helpen u graag!

Bloemsma+Faassen heeft vestigingen in Groningen, Assen en Hoogezand.

Wilt u meer weten?
Wij realiseren ons dat het verstrekken van informatie vaak nieuwe vragen oproept. Omdat uw situatie wellicht iets 

anders is dan de beschreven situatie of omdat u dieper op de materie in wilt gaan. De accountants en fiscaal juristen 

van Bloemsma+Faassen zijn steeds dichtbij en bieden graag meerwaarde. We zijn er, en we zijn er voor u!

www.bloemsmaenfaassen.nl

De informatie in deze flyer is met grote zorg samengesteld. Bloemsma+Faassen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de flyer. Het copyright van tekst- en beeldmateriaal in deze flyer behoort aan Bloemsma+Faassen.

Volg ons op Twitter via @BloemsmaFaassen
Like ons op www.facebook.com/BloemsmaenFaassen


