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Milieu & Duurzaamheidsregelingen 2020 
 
De Nederlands overheid stimuleert bedrijven en ondernemers te investeren in duurzame en 
milieuvriendelijke technieken en voorzieningen. In 2020 zijn er de volgende regelingen van kracht waarvan 
u kunt profiteren.  
 

Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Investeert u in energiezuinige technieken en duurzame energie voor gebouwen, transport en/ of 
processen? Of investeert u in warmte-infrastructuur? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de 
EIA-regeling. Met EIA kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen 
aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting: 

• Bij 16,5% vennootschapsbelasting (over de eerste € 200.000) is het netto voordeel van een ‘EIA-
middel’: 16,5% x 45% = 7,425% van het investeringsbedrag.  

• Bij 25% vennootschapsbelasting (deel boven € 200.000) is het netto voordeel van een ‘EIA-middel’: 
25% x 45% = 11,25% van het investeringsbedrag.  

 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) & Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 
(Vamil) 
Investeert u in milieuvriendelijke technieken? Mogelijk komt u in aanmerking voor fiscale voordelen: 

• Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek (van de fiscale winst) tot maximaal 36% van het 
investeringsbedrag, bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. U betaalt daardoor minder 
belasting. 

• Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven. Dat kan op een door 
uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.  

 

De regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE)  
Gaat u hernieuwbare energie produceren? Mogelijk komt u aanmerking voor subsidie Stimulering 
Duurzame Energieproductie (denk aan: hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte of een combinatie 
daarvan (WKK)) met speciale aandacht voor CO2-reductie. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het 
verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed voor 
een periode van acht, twaalf of vijftien jaar. Geschikt voor bedrijven en (non-profit) instellingen en de 
categorieën: 

• Biomassa (thermische conversie, vergisting) 

• Geothermie (aardwarmte) 

• Water (waterkracht, osmose) 

• Wind (land, meer en primaire waterkeringen) 

• Zon (fotovoltaïsche panelen, zonthermie) 

• Windenergie op Zee 
 

 

Geïnteresseerd? Meer informatie? 
Neem dan contact op met één van de adviseurs van Evolvalor. 
Telefoon:  +31 (0)20 24 40 317  
Email:        info@evolvalor.com 
Website:  www.evolvalor.com 
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