
12345 Melding/Verzoek om verklaring
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
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Zie de toelichting.

Zie de toelichting.

Zie de toelichting.

Zie de toelichting.

Zie de toelichting.

Niet meer dan één
bedrijfsmiddel per
formulier. Meer
exemplaren van een
soort kan wel.
Zie de toelichting.

Stuur het volledig ingevulde formulier, zonder de toelichting, 
in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving
Postbus 3338
4800 DH  Breda

Gegevens belastingplichtige en contactpersoon

1 Belastingplichtige

1a Naam belastingplichtige

1b Adres

1c Postcode en plaats

1d Burgerservicenummer/fiscaal nummer

1e KvK-nummer

1f BIK-code

1g Ondernemingscode

1h Aantal werknemers

2 Contactpersoon/correspondentieadres

2a Naam van de organisatie

2b Naam contactpersoon

2c Telefoonnummer

2d Adres contactpersoon

2e Postcode en plaats

Gegevens bedrijfsmiddel 

3 Aanschaf en investering

3a Code van de energie-investering
volgens Energielijst

3b Korte omschrijving van het bedrijfsmiddel

3c Bedrag van de investering: 

� Bedrijfsmiddelen � kW � m2 � kg

x Aanschaffings- x Aandeel in de winst
Aantal kosten per E van de maatschap of % = E

bedrijfsmiddel firma
Voortbrengings- x Aandeel in de winst 
kosten E van de maatschap of % = E +

firma
E

Overige subsidie die u voor het bedrijfsmiddel krijgt E –

Bedrag van de activering van het bedrijfsmiddel in de boekhouding E

(inclusief voortbrengingskosten, exclusief kosten energieadvies, 
subsidie in mindering brengen)

Ruimte voor de Belastingdienst

Datum binnenkomst en Controle volledigheid Kantoorcode Controle op verwerking Volgnummer  

melding
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Zie de toelichting.

Bij meer exemplaren
van het bedrijfs -
middel, zie de
toelichting.

Het formulier moet
worden ondertekend
door de belasting -
plichtige of zijn
gemachtigde. Stuur
in dat laatste geval
(een kopie van) de
machtiging mee.

Burgerservicenummer/fiscaal nummer, neem over van 1d

3 Aanschaf en investering (vervolg)

3d Datum aangaan van de investerings-
verplichting

3e Periode waarin de voortbrengings-
kosten zijn gemaakt van t/m

3f Datum (vermoedelijke) ingebruik-
neming van het bedrijfsmiddel

3g Betreft het een vervolgmelding op een � Nee, ga verder met vraag 3i � Ja
eerdere melding?

3h Geef het nummer van de eerste melding  
waarop deze melding het vervolg is

3i Hebt u ook energieadvieskosten of  � Ja Kosten advies E
een EPA-maatwerkadvies of een � Nee, ga verder met 3l
actieplan voor elektromotoren?

3j Datum aangaan van de verplichting voor 
de energieadvieskosten

3k Naam adviesbureau

3l Bevindt het bedrijfsmiddel zich op het � Nee, vul vraag 4 geheel in � Ja, u kunt vraag 4 overslaan
adres dat is ingevuld bij vraag 1? 

4 Locatie bedrijfsmiddel 

Vul hier de locatie in waar het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen.

4a Naam

4b Adres

4c Postcode en plaats

4d BIK-code

Onderteken nu het formulier

Ondertekening belastingplichtige

Let op! Als u een bedrijfsmiddel wilt melden waarvoor een bouwvergunning, milieuvergunning bij duurzame energie, Wbr-vergunning of 
SDE-beschikking (zie paragraaf 1.4 van de “Energielijst 2011”) nodig is, let er dan op dat deze vergunning of beschikking op het
moment van melden daadwerkelijk is afgegeven door het bevoegde gezag. U hoeft de vergunning(en) of beschikking niet met dit 
formulier mee te sturen.

Naam

Datum

Handtekening

Machtiging bijgesloten � Nee � Ja

Naam en plaats van het kantoor van de Belastingdienst waaronder u valt:

Naam

Plaats



Gebruiksaanwijzing

Waarom dit formulier?
Als u investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die leiden tot een doelmatiger
gebruik van energie, mag u een extra aftrek, naast de afschrijving, in
mindering brengen op uw resultaat. Dit heet: "energie-investeringsaftrek."
U kunt alleen van deze regeling gebruikmaken als het bedrijfsmiddel
voldoet aan de energieprestatie-eisen van de Energielijst . 
Als u gebruik wilt maken van deze regeling, moet u dit melden aan het
Bureau  (Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving)
van de Belastingdienst. U dient daartoe dit formulier te gebruiken.  

Invullen en opsturen
Beantwoord de vragen en onderteken het formulier. Stuur het volledig
ingevulde formulier in een voldoende gefrankeerde envelop op naar het
Bureau . Het adres staat boven aan het formulier. Houdt u er bij
verzending rekening mee dat uw formulier op tijd bij het Bureau 
binnen moet zijn.

U kunt het formulier ook faxen. In dat geval moet u ervoor zorgen dat het
originele formulier zonder aanpassingen binnen  weken bij ons binnen is.
Het faxnummer is ()   .

Melding op tijd opsturen
Dien uw melding in:
– bij het aangaan van verplichtingen: binnen drie maanden nadat de

investeringsverplichting is aangegaan
– bij het maken van voortbrengingskosten: in principe binnen drie

maanden na afloop van het kwartaal waarin de kosten zijn gemaakt (zie
verder de Energielijst )

Behandeling van uw melding
Binnen vier weken na indiening van de melding krijgt u een ontvangst -
bevestiging van het Bureau . Het bureau stuurt uw melding ter
beoordeling door naar AgentschapNL. Met de melding doet u een verzoek
om een verklaring van de minister van Economische Zaken. AgentschapNL
geeft daarmee een inhoudelijke beoordeling van uw melding aan de
inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Meer
informatie hierover vindt u in de Energielijst . Uiteindelijk kunt u de
energie-investeringsaftrek ten laste van de winst brengen in uw aangifte
inkomsten belasting of uw aangifte vennootschaps belasting.
De inspecteur van uw belastingkantoor bepaalt daarna of de energie-
investeringsaftrek wordt goedgekeurd.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Energielijst . Hier vindt u ook de
gegevens van Bureau  en AgentschapNL. U kunt de tekst van de
energielijst downloaden van internet via: www.belastingdienst.nl of
www.agentschapnl.nl. Dit formulier kunt u invullen via de internetsite en
vervolgens uitprinten en ondertekenen.
Voor algemene vragen over energie-investeringsaftrek kunt u ook de
BelastingTelefoon bellen:  - , bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van . tot . uur en op vrijdag van . tot . uur.
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Toelichting

Vraag 1: Gegevens belastingplichtige

Firma of maatschap 
Bij een maatschap of vennootschap onder firma geldt: alle maten of
firmanten die energie-investeringsaftrek willen toepassen, moeten apart
een formulier “Melding/Verzoek om verklaring energie-investeringsaftrek”
inleveren. Elke maat of vennoot moet het investeringsbedrag toepassen
naar zijn aandeel in de aanschaf- en/of voortbrengingskosten.

BIK-code 
De BIK-code verwijst naar de bedrijfsklassecode van de Kamer van
Koophandel. Een lijst van de belangrijkste BIK-codes treft u aan in deze
toelichting. Deze code moet de hoofdactiviteit van de onderneming
kenmerken. In dit formulier wordt nog geen gebruik gemaakt van 
SBI-codes.

Ondernemingscode 
Met de ondernemingscode geeft u aan om wat voor soort onderneming
het gaat.
1 = naamloze vennootschap 8 = maatschap
2 = besloten vennootschap 9 = commanditaire vennootschap
3 = coöperatieve vereniging 10 = onderlinge waarborg-
4 = vereniging maatschappij
5 = stichting 11 = Europees economisch
6 = eenmanszaak samenwerkingsverband
7 = vennootschap onder firma 12 = overige (vermeld ook de soort 

onderneming)

Aantal werknemers  
Ga uit van het gemiddeld aantal werknemers per jaar (in vaste dienst of
voor een langere periode ingehuurd).

Vraag 2:  Contactpersoon/correspondentieadres

Bij deze vraag moet u altijd een telefoonnummer invullen van de persoon
met wie contact opgenomen kan worden over de melding. Als het adres
van de contactpersoon afwijkt van de gegevens bij vraag 1 en u wilt dat
de correspondentie met het Bureau IRWA of AgentschapNL over deze
melding via de contactpersoon loopt, moet u alle adres gegevens invullen.

Vraag 3: Aanschaf en investering

Code van de energie-investering 
De lijst met energie-investeringen en codes vindt u in de Energielijst 2011.
U kunt deze raadplegen via www.agentschapnl.nl of
www.belastingdienst.nl/zakelijk.

Bedrag van de investering 
Als u in aanmerking komt voor verrekening van omzetbelasting van het
betreffende bedrijfsmiddel, dan moet u hier het investeringsbedrag
exclusief omzetbelasting vermelden. Als u niet in aanmerking komt voor
verrekening van omzetbelasting, moet u het bedrag inclusief omzet -
belasting vermelden.

Indien voor een bedrijfsmiddel een maximuminvesteringsbedrag geldt 
per kW, per m2 of per kg, dan mag niet meer worden gemeld dan dit
maximuminvesteringsbedrag. Deze maximumbedragen kunt u vinden bij
de desbetreffende omschrijvingen van de Energielijst. Op het formulier
kunt u het aantal te installeren kW of kg, of aantal aan te brengen m2

aangeven.

Voor toepassing van de EIA moet het investeringsbedrag minimaal E 450
bedragen. Het totale bedrag aan investeringen dient ten minste E 2.200
per kalenderjaar te zijn.

Berekening van het investeringsbedrag bij maatschappen en
vennootschappen onder firma
Elke maat of vennoot moet afzonderlijk een meldingsformulier indienen. 
Elke maat of vennoot kan een verdeling kiezen volgens de aandelen in de
winst, de kapitaalsverhouding, de aandelen in de stille reserves of
eventueel in gelijke delen. Het bedrag dat elke maat of vennoot
afzonderlijk op het formulier moet vermelden, is dus het percentage van
zijn aandeel, vermenigvuldigd met de totale aanschaf- en/of
voortbrengingskosten. Vanzelfsprekend is het totaal van de delen nooit
meer dan 100%.

Subsidie
Het kan gaan om al toegekende of toegezegde subsidie, maar ook om
aangevraagde of nog aan te vragen subsidie. Het gaat niet om EIA, MIA of
VAMIL. Exploitatie subsidie kunt u buiten beschouwing laten. U hoeft deze
ook niet in mindering te brengen op het activeringsbedrag.

Energieadvies of actieplan voor elektromotoren
Zie voor een toelichting de brochure onderdeel E.

Vraag 4: Locatie bedrijfsmiddel

Als u investeert in meer exemplaren van het betreffende bedrijfsmiddel die
u op verschillende locaties gebruikt, kunt u bij vraag 4 volstaan met de
gegevens van één van de locaties. Welke locatie u kiest, is dan niet van
belang.



Code Omschrijving bedrijfstak BIK: EIA
01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
01121 Glastuinbouw: teelt van groenten, bloemen en champignons
02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw
05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren
10 Turfwinning
11 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en

aardgaswinning
111 Aardolie- en aardgaswinning
14 Winning van zand, grind, klei, zout e.d.
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
151 Slachterijen en vleesverwerking
153 Groente- en fruitverwerking
1531 Vervaardiging van aardappelproducten
154 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
155 Vervaardiging van zuivelproducten
1583 Vervaardiging van suiker
1584 Verwerking van cacaobonen en vervaardiging van chocolade en

suikerwerk
1586 Koffiebranderijen en theepakkerijen
1596 Bierbrouwerijen
1597 Biermouterijen
1598 Vervaardiging van mineraalwater en frisdranken
16 Verwerking van tabak
17 Vervaardiging van textiel
171 Bewerken en spinnen van textielvezels
1751 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
18 Vervaardiging van kleding: bereiden en verven van bont
19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding)
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en

vlechtwerk (geen meubelen)
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en

kweekstoffen
24 Vervaardiging van chemische producten
25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
251 Vervaardiging van producten van rubber
252 Vervaardiging van producten van kunststof
26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten
261 Vervaardiging van glas en glaswerk
262 Vervaardiging van keramische producten (geen producten voor de

bouw): fijnkeramiek
263 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen: fijnkeramiek
264 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en

plavuizen): grofkeramiek
2651 Vervaardiging van cement
2661 Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van

kalkzandsteen
2682 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende producten, bijvoorbeeld

asfalt
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm
271 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen (EGKS)
272 Vervaardiging van gietijzeren en stalen buizen
274 Vervaardiging van non-ferrometalen
275 Gieten van metalen
28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en

transportmiddelen)
285 Oppervlaktebehandeling en overige metaalbewerking
29 Vervaardiging van machines en apparaten
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers
31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en

benodigdheden

Code Omschrijving bedrijfstak BIK: EIA
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatie-apparaten en -

benodigdheden
33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische

artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken
34 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers
35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto’s, aanhangwagens en

opleggers)
36 Vervaardiging van meubelen; vervaardiging van overige goederen n.e.g.
37 Voorbereiding tot recycling
40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en warmte
41 Winning en distributie van water
45 Bouwnijverheid
50 Handel in en reparatie van auto’s en motorfietsen; benzineservicestations
51 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen)
52 Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen auto’s,

motorfietsen en motorbrandstoffen)
5211 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

voedings- en genotmiddelen
55 Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking
60 Vervoer over land
61 Vervoer over water
62 Vervoer door de lucht
63 Dienstverlening ten behoeve van het vervoer
63121 Opslag in tanks
63122 Opslag in koelhuizen e.d.
6323 Luchthavens en overige dienstverlening voor het vervoer door de lucht

n.e.g.
64 Post en telecommunicatie
65 Financiële instellingen (uitgezonderd verzekeringswezen en

pensioenfondsen)
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale

verzekeringen)
67 Financiële beurzen, effectmakelaars, assurantietussenpersonen,

administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen e.d.
70 Verhuur van en handel in onroerend goed
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder

bedienend personeel en van overige roerende goederen
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.
73 Speur- en ontwikkelingswerk
74 Overige zakelijke dienstverlening
75 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale

verzekeringen
80 Onderwijs
80223 Middelbaar beroepsonderwijs
80301 Hoger beroepsonderwijs
80302 Wetenschappelijk onderwijs
85 Gezondheids- en welzijnszorg
8511 Intramurale gezondheidszorg
90 Milieudienstverlening
91 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties;

levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële
organisaties e.d.

92 Cultuur, sport en recreatie
93 Overige dienstverlening
9301 Reiniging van kleding en textiel
95 Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
99 Extra-territoriale lichamen en organisaties

Tabel BIK-codes 4
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