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2.3. Fiscale faciliteiten voor IB- en VPB ondernemer 

2.3.1 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
De ondernemer die investeert in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, kan naast de 
afschrijvingen, een deel van het investeringsbedrag aftrekken van de winst (de zgn. 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). De KIA is bedoeld om investeringen van een 
beperkte omvang te bevorderen. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische 
personenauto’s, komen in aanmerking voor de KIA.  
De ondernemer kan het hieronder vermelde percentage van het bedrag, dat met de 
investering is gemoeid, van de winst over dat jaar aftrekken. 
 
Tabel 16: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 2020 
Bij een investeringsbedrag (in Euro) 
van € …tot € …..

Bedraagt de aftrek

0 tot en met 2400 0

2.401 tot 58.238 28 % van het investeringsbedrag

58.238 tot 107.848 € 16.307

107.848 tot 323.544 € 16.3078 minus 7,56 % van het investeringsbedrag boven de 
€ 107.848

Meer dan 323.544 0

 
Als de onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap 
onder firma of een maatschap, moet volgens de Hoge Raad de KIA per belastingplichtige en 
niet per onderneming worden berekend (ECLI:NL:HR:2020:825). De maximale KIA moet in 
een samenwerkingsverband dus worden verdeeld onder de vennoten/maten. 
De KIA wordt verkregen voor investeringsgoederen waarop moet worden afgeschreven. 
Het bedrijfsmiddel moet minstens € 450 (of meer) kosten. Wordt er in 2020 in totaal dus 
minstens voor € 2.401 aan bedrijfsmiddelen geïnvesteerd, die ieder minstens € 450 kosten, 
dan is er recht op de KIA. KIA geldt niet alle investeringsgoederen. Uitgezonderd zijn: 
-   investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals bv. woonhuizen, grond en effecten 
-  personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.  
-   bedrijfsmiddelen die van privévermogen worden overgebracht naar het vermogen van de 

onderneming (tenzij met toestemming van de fiscus)
-  investeringen waarvoor verplichtingen worden aangegaan tegenover bloed- en 

aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot het huishouden. 
Voor de investeringsaftrek geldt het aanschafbedrag exclusief BTW. Is er geen recht op 
BTW-aftrek, dan geldt het investeringsbedrag inclusief BTW.

2.3.2 Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Voor ondernemers die investeren in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, die door de 
overheid (op de Energielijst 2020) als energie-investeringen zijn benoemd, geldt de energie-
investeringsaftrek (EIA). Hieronder vallen niet de kosten van maatregelen, die te maken hebben 
met het bevorderen van de klimaat- en energietransitie zoals maatregelen, die CO2-uitstoot 
beperken plus de advieskosten (bv. het EPA, Energie Prestatie Advies) rondom de investering.  
In 2020 is het tarief voor de EIA 45% bij een bedrag aan energie-investeringen in een 
kalenderjaar van meer dan € 2.500 tot maximaal € 122 miljoen per organisatie. 
Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het gehele 
samenwerkingsverband samengenomen. Deze investeringsaftrek staat los van de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (en kunnen dus naast elkaar voor aftrek zorgen). Bij 
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de keuze voor de EIA dan komt de investering niet meer in aanmerking voor de MIA (zie 
paragraaf 2.3.3).

2.3.3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) 
Voor ondernemers die investeren in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die door de 
overheid als milieu-investeringen (op de Milieulijst 2020) zijn aangewezen, geldt de milieu-
investeringsaftrek (MIA). Hieronder vallen tevens de kosten van een milieu-advies. 
De MIA is in 2020:  
Categorie I:  36 % 
Categorie II: 27 % 
Categorie III: 13,5 % 
De MIA is van toepassing op investeringen, waarvan het investeringsbedrag hoger is dan  
€ 2.500. In totaal kan er voor niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking 
worden genomen. 
  
Deze aftrek kan worden toegepast naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar 
niet naast de energie-investeringsaftrek. De ondernemer moet kiezen tussen de energie-
investeringsaftrek óf de milieu-investeringsaftrek. 
 
2.3.4. Desinvesteringsbijtelling (KIA.EIA,MIA) 
Een ondernemer kan ook worden geconfronteerd met een desinvesteringsbijtelling. Dit 
doet zich voor, indien de ondernemer in een jaar bedrijfsmiddelen van de hand doet 
(desinvesteert), waarin hij binnen vijf jaar daarvoor heeft geïnvesteerd en investeringsaftrek 
(KIA,EIA;MIA zie voorgaande paragrafen ) heeft genoten. Hij moet dan, als in 2020 
het bedrag van de desinvestering de drempel van € 2.400 (KI) of € 2.500 (MIA of EIA) 
overschrijdt, een bedrag aan de winst toevoegen, dat gelijk is aan het bedrag van de destijds 
verkregen investeringsaftrek. Daarbij kan de bijtelling niet hoger zijn dan het bedrag van de 
destijds genoten investeringsaftrek.  
 
2.3.5 Innovatiebox 
De innovatiebox (tot 2010 octrooibox) is ingevoerd om innovatief onderzoek door 
ondernemers fiscaal te stimuleren. De regeling biedt de mogelijkheid winsten, die uit 
innovatieve activiteiten ontstaan, in de innovatiebox onder te brengen, waarna over die 
winst een lager tarief vennootschapsbelasting geldt (2020: 7%; vanaf 2021 : 9%) dan het 
gebruikelijke tarief 16,5 % (tot en met € 200.000 ) of 25 % (vanaf € 200.000) (zie tabel 11). 
De innovatiebox geldt niet voor merken, logo’s e.d 
De voordelen (winst) die met immateriële activa worden behaald, komen pas in de 
innovatiebox, als ze uitkomen boven de zogenoemde boxdrempel (zie de toelichting op 
www.belastingdienst.nl)  
Omdat het soms moeilijk is te bepalen welk deel van de winst voortkomt uit innovatieve 
activiteiten, kan men kiezen uit het onderbrengen van de werkelijke innovatiewinst of een 
forfait van 25 % van de ondernemingswinst tot een maximum van € 25.000.  
Elk jaar kan worden gekozen om het forfait toe te passen of niet. Maar het is ook mogelijk 
maar maximaal 3 jaar gebruik maken van de innovatiebox: het jaar van de start en de twee 
volgende jaren. Daarna moet en kan alleen de “echte” winst (en niet het forfait van 25 %) 
worden toegerekend tot de innovatiebox
Op 1 januari 2017 is een nieuwe innovatiebox ingevoerd. Deze geldt voor winsten en 
verliezen uit immateriële activa die zijn voortgebracht na 30 juni 2016. Voor immateriële 
activa die uiterlijk in het boekjaar, waarin 30 juni 2016 valt, in de innovatiebox zaten, 
blijven de bestaande regels tot 1 juli 2021 gelden. 
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De nieuwe regeling vanaf 2017 maakt een onderscheid tussen kleinere en grotere 
belastingplichtigen. Dit onderscheid heeft gevolgen voor de voorwaarden, waaraan de 
immateriële activa moeten voldoen om in aanmerking te komen voor toepassing van de 
innovatiebox (zie verder www.belastingdienst.nl).

2.3.6 Herinvesteringsreserve en egalisatiereserve  
Indien een ondernemer een boekwinst maakt bij verkoop van een bedrijfsmiddel, is over 
de boekwinst belasting verschuldigd. U kunt die boekwinst afboeken op een nieuwe 
investering of in afwachting van die nieuwe investering belastingvrij onderbrengen in een 
herinvesteringsreserve (HIR).  
In het geval van een nieuwe investering in een bedrijfsmiddel wordt het bedrijfsmiddel 
op de balans gezet voor de waarde na afboeking van de boekwinst op het verkochte 
bedrijfsmiddel. De afschrijving mag slechts over de lagere waarde plaatsvinden. Deze lagere 
waarde mag niet lager zijn dan de boekwaarde van het bedrijfsmiddel, waarop de boekwinst 
is gemaakt.  
Naast het (onafgebroken aanwezig) voornemen om te herinvesteren (bij vorming van de 
HIR), is ook vereist dat binnen drie jaar daadwerkelijk wordt geherinvesteerd. Gebeurt 
dit niet, dan vindt ‘vrijval’ van de HIR plaats. Dit houdt in dat de aan de HIR toegevoegd 
(‘gedoteerde’) boekwinst alsnog wordt belast. 
 
Een zogenoemde egalisatiereserve mag worden gevormd voor kosten en lasten van de 
bedrijfsuitoefening in dit boekjaar, die pas in de toekomst tot een piek in de uitgaven 
leiden. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn onderhoudskosten aan gebouwen, waarbij 
het daadwerkelijke onderhoud bijvoorbeeld eens in de 10 jaar gebeurt. Een belangrijke 
voorwaarde is dat het gaat om redelijk te verwachten toekomstige uitgaven wegens kosten 
en niet om toekomstige aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen (zie hierboven bij 
herinvesteringsreserve).  
De overige voorwaarden voor het vormen van de egalisatiereserve zijn: 
- de kosten worden verdeeld in de toekomst uitgegeven. 
-  de kosten zijn noodzakelijk geworden door de ondernemingsuitoefening in het jaar van 

toevoeging.
-  de kosten die in een bepaald jaar zijn opgeroepen, leiden in een komend jaar tot een 

piek in de uitgaven.

2.3.7 Omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). 
Wie werkzaam is in de gezondheidszorg, behoeft over de diensten geen BTW te betalen. 
Gezondheidszorg is immers vrijgesteld van BTW. Zorgondernemers dienen over “niet-zorg”-
activiteiten zoals het geven van lezingen , cursussen, coaching, en consulting wel BTW af te 
dragen. Het zijn ondernemers met een (sinds 1 januari 2020 nieuw) BTW-identificatienummer 
(BTW-id) , dat op factuur en website moet worden vermeld (PS : Naast het BTW-id is er het 
ob-nummer, onder welk nummer alleen met de belastingdienst kan worden gecommuniceerd). 
Er is een mogelijkheid geen BTW af te dragen aan de belastingdienst. Tot 1 januari 2020 
was er de Kleine Ondernemingsregeling BTW (KOR) , die per die datum is vervangen 
door de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). Het gaat om 
een facultatieve vrijstelling, die bij de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) via een 
meldingsformulier moet worden aangevraagd. Ondernemers die al gebruik maakten van de 
Kor, gaan automatisch over naar de OVOB. De OVOB- regeling geldt voor alle rechtsvormen, 
dus ook voor de BV en coöperatie. De KOR was er alleen voor IB-ondernemers (eenmanszaak; 
maatschap; vof). De keuze voor de OVOB geldt voor minimaal 3 jaar. 
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De OVOB-regeling houdt in dat, als de omzet lager is dan maximaal € 20.000, de 
ondernemer van het afdragen van BTW kan worden vrijgesteld. Dit betekent, dat er geen 
BTW meer aan de afnemers/cliënten kan worden berekend en de door de ondernemer 
betaalde BTW niet meer kan worden afgetrokken. De BTW-aangifte vervalt. Wie gebruik 
wil maken van de OVOB moet wel BTW-ondernemer met een BTW-identificatienummer, 
gevestigd in Nederland, zijn. 
De ministers van financiën van de Europese Unie hebben afgesproken, dat in 2024 de 
grens van vrijstelling van BTW wordt verhoogd naar € 85.000. Ieder EU-land mag zelf 
bepalen, hoe hoog (en voor welke bedrijfssector) per jaar die vrijstelling is, maar wel tot een 
maximum van € 85.000. Er zijn geen voornemens bekend om het bedrag van € 20.000, dat 
voor Nederland geldt in de periode tot en met 2024 te verhogen.  
 
2.3.8  Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)= willekeurige afschrijving milieu-

bedrijfsmiddelen
Met de VAMIL kan een investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen, die zijn aangewezen op de 
Milieulijst, op een willekeurig moment worden afgeschreven. Voor investeringen vanaf 2011 is 
de afschrijving beperkt tot 75 % van het investeringsbedrag. De overige 25 % kan volgens de 
reguliere afschrijvingsmethodiek worden afgeschreven. 
De MIA (zie paragraaf 2.3.3) en VAMIL zijn twee verschillende regelingen, die vaak worden 
gecombineerd omdat ze beide gebruik maken van dezelfde Milieulijst (zie www.rvo.nl). Op die 
lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL  
De investering moet voldoen aan de volgende voorwaarden. 
- het bedrijfsmiddel staat op de milieulijsten en is niet eerder gebruikt 
-  de investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het 

bedrijfsmiddel. 
-  voor hetzelfde bedrijfsmiddel is geen EIA en MIA aangevraagd en/of verkregen (meer 

informatie: www.rvo.nl) 
 

2.3.9 Loonkostenvoordeel 
Per 1 januari 2018 is het loonkostenvoordeel LKV geïntroduceerd, een jaarlijkse 
tegemoetkoming voor werkgevers, die de volgende werknemers in dienst nemen of houden. 
- oudere werknemers (56 jaar en ouder) 
- arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen 
- arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.  
Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring 
LKV van de werknemer nodig, die door de werknemer bij het UWV of de gemeente moet 
worden aangevraagd. Na ontvangst van de doelgroepverklaring kan de werkgever bij de 
loonaangifte aan de belastingdienst aangeven, dat hij in voor de betrokken werknemer in 
aanmerking wil komen voor het LKV, waarna het UWV op basis hiervan berekent of de 
werkgever (en voor hoeveel werknemers) recht heeft op het LKV. De werkgever krijgt (van 
de belastingdienst) de tegemoetkoming in het jaar, waarin de aangifte wordt gedaan.  
Voor oudere werknemers en arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen 
bedraagt de tegemoetkoming gedurende (maximaal) 3 jaar maximaal € 6000 per jaar. Voor 
arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst geldt maximaal 1 jaar en ook € 6000.

2.3.10 Studiekosten en scholingsuitgaven
Wie (of wiens partner) kosten maakt voor een opleiding, een studie of een EVC-procedure 
(Erkenning Verworven Competenties), gericht op en (toekomstig) beroep, waarbij kennis 
onder begeleiding of toezicht wordt gedaan, kan, indien er geen studiefinanciering is, de 
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studiekosten aftrekken. Bij aftrek van studiekosten zijn alleen de noodzakelijke kosten als 
collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld plus leermiddelen zoals boeken of bepaalde 
software aftrekbaar. De kosten van een laptop, tablet of printer, reiskosten, rente over een 
studieschuld en de inrichting van uw studeerkamer zijn niet aftrekbaar. 
Bij de invulling van de studiekosten bij de aangifte inkomstenbelasting wordt automatisch 
berekend wat de aftrek (nl. studiekosten minus een mogelijke vergoeding van de werkgever 
plus het drempelbedrag van € 250) is. 
De aftrek is maximaal € 15.000, tenzij men 30 jaar of jonger is en nog studerend is zonder 
volledige baan (max. 5 jaar). Lees alle details op www.belastingdienst.nl/studiekosten. 
Per 1 januari 2021 zou de fiscale aftrek van scholingsuitgaven worden vervangen door 
een individuele leerrekening, het zogeheten STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie), 
dat beschikbaar komt voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Die datum is 
doorgeschoven naar 1 januari 2022, zodat de scholingsaftrek tot die datum blijft 
bestaan. Het STAP-budget is een ‘ontwikkelbudget’ van € 1000 per jaar, dat kan worden 
aangevraagd om bijvoorbeeld een diploma te halen of om cursussen te volgen die zijn 
gericht op loopbaanontwikkeling of betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 
Naast STAP is er ook de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen 
(SLIM-regeling). Het is een subsidie tot maximaal € 24.999 per MKB-bedrijf (vooral 
landbouw, horeca en recreatie) voor initiatieven, die bijdragen aan een leven lang 
ontwikkelen. Kleine organisaties (< 50 werknemers; omzet < `€ 10 miljoen) krijgen 80%, 
middelgrote organisaties (< 250 werknemers; omzet < € 50 miljoen) krijgen 60% van de 
subsidiabele kosten vergoed. MKB-samenwerkingsverbanden kunnen tot € 500.000 subsidie 
ontvangen (per partner in het samenwerkingsverband max. € 200.000).  
(www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim). 
Deze subsidie staat naast de subsidieregeling Praktijkleren, een tegemoetkoming voor de 
kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student 
en in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in 
opleiding (toio). 
Met de regelhulp financieel cv kan men als werkgever of werknemer controleren of 
er bij het aannemen van personeel subsidie mogelijk is of een (financieel voordelige) 
overheidsregeling geldt (www.regelhulpenvoorbedrijven.nl)  
Via de subsidieregeling Ontwikkeladvies voor 45-plussers kan (tot 1 juli 2020) iedere 
werkende van 45 jaar en ouder een gratis (= een door de overheid te betalen) advies krijgen 
van een loopbaanadviseur (meer informatie: www.hoewerktnederland.nl) 
Ook vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is geld beschikbaar voor het gezond en 
gemotiveerd houden (duurzame inzetbaarheid) van werknemers. (www.structuurfondsen.nl) 
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