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U-bocht melding Energie-investeringsaftrek

mislukt

MILIEU - Wanneer een ondernemer investeert in ener-

giebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame ener-

gie, kan deze 55 procent (2017) van de investeringskos-

ten aftrekken van de fiscale winst. Het claimen van deze 

Energie-investeringsaftrek is gebonden aan strikte 

voorwaarden. Een van de eisen is dat de investering 

binnen drie maanden na het aangaan van de investe-

ringsverplichting moet worden gemeld bij de Rijks-

dienst voor Ondernemend Nederland. Deze strikte 

deadline kan echter niet zomaar gerepareerd worden, 

zo blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

‘Glastuinbouwbedrijf bv’ en haar dochtervennootschap 

(hierna: ‘Dochter bv’) vormen samen een fiscale eenheid 

voor de vennootschapsbelasting. Glastuinbouwbedrijf bv 

heeft in november 2008 een overeenkomst gesloten voor 

de levering van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 

De vennootschap wilde deze WKK als bedrijfsmiddel 

gaan inzetten voor haar activiteiten. De investering in de 

WKK komt in aanmerking voor de Energie-investering-

aftrek. Glastuinbouwbedrijf bv heeft de investering ech-

ter niet binnen drie maanden na het geven van de op-

dracht aangemeld voor toepassing van de EIA. 
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De strakke voorwaarden kunnen niet 
worden ‘opgerekt’, ook niet als sprake  
is van bonafide gevallen

Aftrek geweigerd

Medio 2009 wordt de WKK geleverd en bedrijfsklaar ge-

maakt. In september 2009 wordt Dochter bv ontvoegd 

uit de fiscale eenheid en niet veel later draagt Glastuin-

bouwbedrijf bv de rechten en plichten uit de overeen-

komst tot levering van de WKK over aan Dochter bv. 

Een dag later wordt de WKK door Dochter bv in gebruik 

genomen. 

Dochter bv meldt de investering binnen drie maanden 

aan voor de EIA. De daarmee samenhangende beschik-

king wordt in 2010 door het ministerie van Economische 

Zaken (RVO) afgegeven. 

Wanneer Dochter bv de EIA opneemt in haar aangifte 

vennootschapsbelasting, weigert de inspecteur echter de 

aftrek. Hij baseert zijn standpunt op het wettelijk gege-

ven dat verplichtingen aangegaan tussen (kort gezegd) 

verbonden vennootschappen in beginsel niet in aanmer-

king komen voor EIA. Ook de door de staatssecretaris 

eerder in een besluit op deze hoofdregel geformuleerde 

uitzonderingen bieden Dochter bv geen soelaas, zo geeft 

de Belastingdienst aan.

Rechtszaken

Wanneer de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, stelt 

het Hof Den Haag- nadat een rechtbank zich over de 

zaak heeft gebogen - dat weliswaar als zodanig niet wordt 

voldaan aan de voorwaarden om in gelieerde verhoudin-

gen alsnog EIA te kunnen claimen, maar dat desondanks 

dit geval daar alsnog onder kan worden geschaard. Dit 

omdat sprake is van een bonafide situatie en de situatie 

vergelijkbaar is met een ‘sale and lease back’-structuur, 

waarin eveneens in de regel EIA wordt verleend. Een re-

delijke rechtstoepassing brengt daarom met zich mee dat 

de EIA ook in dit geval moet worden toegestaan.

Hoge Raad

De Belastingdienst is het daar niet mee eens en legt de 

zaak, bij monde van de staatssecretaris, voor aan de Hoge 

Raad. De Hoge Raad stelt dat inderdaad niet voldaan 

wordt aan de door de staatssecretaris gestelde voorwaar-

den, waarbij in gelieerde verhoudingen alsnog EIA kan 

worden geclaimd. 

De Hoge Raad oordeelt voorts dat het Hof de door 

staatssecretaris in het besluit genoemde voorwaarden 

niet mocht uitbreiden, omdat sprake is van een bonafide 

geval en door de moedermaatschappij geen EIA is geno-

ten. Dit omdat uitdrukkelijk in het besluit is vermeld dat 

voor andere (niet in het besluit vermelde) situaties geen 

investeringsaftrek wordt verleend. Dochter bv krijgt zo 

alsnog, letterlijk, nul op het rekest.

Commentaar

De EIA geeft een mooi voordeel om investeringen in 

energievriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. De 

regeling kent echter een aantal harde eisen. Een van de 

voorwaarden is dat de investering tijdig gemeld moet 

worden. Tijdig wil zeggen dat binnen drie maanden na 

het aangaan van de investeringsbeslissing melding van de 

investering moet worden gedaan bij de RVO. Vindt deze 

melding niet binnen drie maanden plaats, dan kan de 

EIA niet worden verzilverd.

In de praktijk gebeurt het nogal eens dat de investering 

niet of te laat wordt gemeld. In dergelijke gevallen wordt 

- vanwege de vaak grote financiële belangen - al dan niet 

koortsachtig gezocht naar een oplossing. Een van de op-

lossingen is dat de ‘investering’ wordt overdragen aan 

een zelfstandig belastingplichtige, gelieerde vennoot-

schap. Wanneer deze verbonden partij de investering tij-

dig meldt, kan de EIA alsnog worden geclaimd, zo is de 

gedachte. 

Een dergelijke overdracht in het kader van EIA kent ech-

ter eveneens strakke regels. De staatssecretaris heeft aan-

gegeven dat een dergelijke transfer alleen mogelijk is als 

de bedrijfsmiddelen direct voorafgaand aan het aangaan 

van de genoemde verplichtingen met de verbonden enti-

teit onderhanden werk of voorraad vormden bij de over-

drager, en de bedrijfsmiddelen niet eerder binnen de ge-

lieerde verhoudingen zijn gebruikt als bedrijfsmiddel.

Tot besluit

Uit deze zaak blijkt dat deze strakke voorwaarden niet 

kunnen worden ‘opgerekt’, ook niet als sprake is van bo-

nafide gevallen. Het is dus voor ondernemers en hun ad-

viseurs heel belangrijk de termijnen goed in de gaten te 

houden. 

Tot slot geldt dat, hoewel de investering als zodanig bij 

de RVO gemeld dient te worden, het uiteindelijk de  

Belastingdienst is die bepaalt of de EIA verzilverd zal 

kunnen worden. 

(mr. A.R. Faber)
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