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Zonnepanelen aanschaffen  
voor uw bedrijf? 
Van deze fiscale regelingen en subsidies kunt u  
gebruikmaken.



ISDE
 
Wat is het?
De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is eind 2020 opengesteld voor een breed scala aan 
technieken die CO₂-uitstoot verminderen. Tijdelijk maakt de subsidie nu ook de aanschaf van zonnepanelen 
voordeliger. U maakt hier als zakelijke kleinverbruiker aanspraak op, maar ook particulieren komen in 
aanmerking. Alleen voor kleinschalige zonnepanelenprojecten kunt u dus beroep doen op deze subsidie. 
De vergoeding bedraagt €125 per kW gezamenlijk piekvermogen. Voor 2022 is €30 miljoen beschikbaar 
gesteld. 

Wat zijn de voorwaarden?
Er bestaan uitgebreide voorwaarden voor de ISDE. Een volledig overzicht vindt u op de website van de RVO.  
Een aantal van de belangrijkste voorwaarden:

 ■ Verschillende zakelijke partijen komen in aanmerking voor de subsidie voor zonnepanelen: alle 
rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, vof en cv.

 ■ Uw onderneming moet een kleinverbruikersaansluiting hebben met een maximale doorlaatwaarde  
van 3*80 A.

 ■ U heeft het jaar voordat u de subsidie aanvraagt netto minimaal 50.000 kWh verbruikt.
 ■ U komt niet in aanmerking voor de subsidie als u al eerder subsidie voor zonnepanelen heeft 

ontvangen.
 ■ De subsidie voor zonnepanelen kunt u tot 31 december 2023 aanvragen.

Hoe maak ik er gebruik van?
Vraag de subsidie aan voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen.  
Dit doet u op deze pagina van de RVO. Voor de aanvraag heeft u eerst eHerkenning nodig. Zodra u deze 
heeft, kunt u de aanvraag klaarmaken en de benodigde bijlagen toevoegen.
U dient de aanvraag in en de RVO beoordeelt deze. Na deze beoordeling ontvangt u een beschikking.  
Is deze positief? Dan kunt u de zonnepanelen aanschaffen. Let erop dat u verplicht bent de zonnepanelen  
12 maanden na goedkeuring in gebruik te nemen.
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/stappenplan


EIA
 
Wat is het?
Met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) mag u als kleinverbruiker 45,5% van de investering  
in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie aftrekken van de fiscale winst. Het investeringsbedrag  
moet minimaal €2.500 per bedrijfsmiddel zijn en op de energielijst van de RVO staan. Goed nieuws! 
Zonnepanelen staan op deze lijst. Gemiddeld levert de regeling 11% voordeel op. 

Wat zijn de voorwaarden?
Er bestaan uitgebreide voorwaarden voor de EIA. Een volledig overzicht vindt u op de website van de RVO. 
Een aantal van de belangrijkste voorwaarden:

 ■ Uw onderneming moet belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
 ■ U heeft een kleinverbruikersaansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3*80 A.
 ■ De zonnepaneleninstallatie heeft een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW.
 ■ Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 ■ U mag de EIA combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

Hoe maak ik er gebruik van?
De subsidie vraagt u aan via de website van de RVO. Doe dit op tijd. De hoofdregel van de RVO is binnen 
drie maanden nadat u de investeringsverplichting heeft vastgelegd.  Voor de aanvraag heeft u net als bij 
de voorgaande regelingen eHerkenning nodig. U dient de aanvraag in en de RVO beoordeelt deze. Na een 
positieve beschikking ontvangt u de EIA-verklaring. Deze verwerkt u in uw belastingaangifte.  
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https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/2021?type=all
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers/voorwaarden
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers/aanvragen


Salderingsregeling
 
Wat is het?
Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen, mag u dat verrekenen met elektriciteit die u van het net 
afneemt. Uw energieleverancier brengt het verschil in rekening. De salderingsregeling is bedoeld voor 
kleinverbruikers en zal vanaf 2023 langzaam worden afgebouwd.

Wat zijn de voorwaarden?

 ■ Uw onderneming moet een kleinverbruikersaansluiting hebben met een maximale doorlaatwaarde  
van 3*80 A.

 ■ U wekt meer stroom op dan u verbruikt.

Hoe maak ik er gebruik van?
De salderingsregeling hoeft u niet als een subsidie aan te vragen bij de overheid, maar regelt u met uw 
energieleverancier. Als u zonnepanelen gebruikt en energie teruglevert aan het net, dan ziet u dit meestal 
terug als korting op uw jaarnota. Het tarief voor teruglevering is vaak hetzelfde als voor uw verbruik.  
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