Subsidie voor groene daken
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REKENVOORBEELD
Aantal m2 isolatie + IKO Carrara

2.000 m2

Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA

€ 60.000 (€ 30/m2)

Bedrag dat in mindering gebracht kan worden op
de Vennootschapsbelasting (Vpb)

€ 32.700 (54,5% x € 60.000)

Netto voordeel EIA bij 25% Vennootschapsbelasting

€ 8.175

Toelichting
Bij een dakoppervlak van 2.000 m2, waarbij u zowel
na-isoleert als IKO Carrara toepast, mag u dus € 30 per m2
opvoeren. Binnen de EIA-regeling mag u in 2018 54,5%
van de investering verrekenen met de winst.
In dit voorbeeld mag u € 32.700,- aftrekken van de winst.
Uitgaande van 25% Vennootschapsbelasting, heeft u dus
een voordeel van € 8.175 (25% van € 32.700).

U bespaart in dit voorbeeld netto ruim € 4,00 per m2.

€ 2.50

0

Hoe maakt u gebruik van
deze regeling?
Binnen 3 maanden melden
Het is belangrijk dat u binnen 3 maanden na het geven
van de opdracht een melding doet. Het gaat dus niet om
het moment van leveren. Melden kan eenvoudig via
www.rvo.nl. Kies voor de optie subsidies en daarbinnen
voor de Energie-investeringsaftrek.

Naast de EIA-regeling is er nog een interessante mogelijkheid voor subsdie, namelijk
de subsidie op groene daken. De overheid stimuleert bedrijven en particulieren
om een groendak aan te leggen. Een investering die op termijn zeker
wordt terugverdiend. Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking
te komen is dat het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van
het groene dak worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.

IKO Green Roof
Binnen het IKO Roof concept bieden wij IKO Green Roof aan.
Dit dakconcept:
verbetert de luchtkwaliteit
■ zorgt voor geleidelijke afgifte van hemelwater.
■ zorgt voor een aangenamer stedelijk klimaat.
■ zorgt voor passieve koeling.
■

Bewaar de ontvangstbevestiging bij uw boekhouding.
De Energie-investeringsaftrek geeft u vervolgens op bij
uw aangifte. Daarna beslist de Belastingdienst over uw
aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door
een advies van rvo.nl.

Zo vult u het in!
■

■

Bij het aantal bedrijfsmiddelen geeft u het aantal m2
op van de oppervlakte die u gaat na-isoleren (exclusief
snijverliezen).
Combineert u na-isolatie met witte dakbedekking?
Dan vult u het bedrag per m2 in tot een maxium van
€ 30/m2.

Onze
strategische partners

Voorbeelden:
■

■

Bewaar de ontvangstbevestiging

management

De gemeente Rotterdam geeft een subsidie van € 20
per m2 per gerealiseerd groendak als de minimaal aan te
leggen groene oppverlakte 10 m2 is.
De gemeente Amsterdam geeft een subsidie voor groene
daken en gevels tot een maximum van € 30 per m2.
Is de wateropslagcapaciteit groter dan 30 liter per m2, dan
loopt de maximale bijdrage zelfs op tot € 50 per m2.

Voor het aanbrengen van een daktuin of dakterras werken
wij samen met onze strategische partners Flora Nova en
Nophadrain. Door hun jarenlange ervaring en expertise
in het aanbrengen van het juiste daksysteem en dakbegroeiïng, kunnen zij op hun beurt u het beste adviseren en
begeleiden naar het gewenste resultaat.
Op https://www.nophadrain.nl/groendak-subsidie/ vind u
een handig overzicht van gemeenten en de subsidies
die zij verstrekken voor groene daken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of ondersteuning bij het aanvragen van subsidie
kunt u terecht bij IKO Roof Management.

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE
IKO B.V. - Postbus 45 - 4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1 - 4791 PD Klundert
Tel +31 (0168) 409 309 - e-mail verkoop.klundert@iko.com - nl.iko.com
IKO B.V. - Apolloweg 14 - 8938 AT Leeuwarden
Tel +31 (058) 280 00 44 - e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com - nl.iko.com

DE ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK

Investeer in milieuvriendelijke dakbedekking
of isolatie en ontvang subsidie

Wat houdt de subsidieregeling in?

Subsidie voor witte en geïsoleerde daken

Bent u ondernemer en in het bezit van een gebouw met plat dak?
Dan kunt u gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA) als u investeert in
producten die goed zijn voor het millieu.

De EIA-regeling is in het leven geroepen om ondernemers te stimuleren om te investeren in energiebesparende
bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting
betalen, komen voor deze interessante subsidieregeling in aanmerking. De regeling is interessant omdat u
naast de afschrijving van deze investeringen namelijk een extra bedrag mag aftrekken van de winst.

Als u van plan bent om een dak te renoveren, dan is het door deze subsidie extra interessant om te investeren
in witte dakbedekking en isolatie. De witte bitumen dakbaan IKO cararra en de IKO enertherm PIR isolatie
voldoen aan de voorwaarden van de EIA. Witte dakbedekking en isolatie vallen onder EIA-code 210403 op de
Energielijst en Milieulijst 2018 (Isolatie voor bestaande constructies).

De EIA subsidieregeling
De EIA-regeling biedt u de mogelijkheid om een duurzame
investering te doen tegen lagere kosten. U kunt gemiddeld
13,5% van de investeringskosten van energiebesparende
bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de
gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wanneer kunt u gebruik maken van
deze regeling?
In de volgende situaties kunt u in aanmerking komen voor
deze subsidie:
■
■

■
■

■
■

■

U bent ondernemer.
Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500
per bedrijfsmiddel.
Het gaat om een renovatieproject.
De isolerende meerwaarde bedraagt ten minste 2,00 m2
K/W ten opzichte van de oude situatie.
Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst
van de RVO.
De investering wordt voor 5 jaar geactiveerd op de balans.

Hoogte van de subsidie

Besparing gemiddeld 13,5%

Gaat u na-isoleren, dan komt de investering voor de
EIA-regeling in aanmerking tot een bedrag van maximaal
€ 20/m2.
Voorwaarde is wel dat u een verbetering realiseert van
tenminste 2,00 m2 K/W ten opzichte van de oude situatie.
Past u daarnaast de IKO Carrara toe, dan loopt dit op tot
maximaal € 30/m2.
Binnen de EIA maakt het niet uit hoe deze investering wordt
verdeeld. Is de investering in na-isolatie lager dan € 20
per m/2 dan mag u meer dan € 10 aftrekken voor de witte
dakbedekking.
Voor 2018 is het percentage van de investering dat u mag
verrekenen met de winst, vastgesteld op 54,5%, met een
maximum van de genoemde € 30 per m2.

Als u een bestaand bedrijfsgebouw na-isoleert en daarnaast
de IKO Carrara toepast, dan kunt u gemiddeld ongeveer
13,5% besparen op de investering. Dit maakt het dus erg
interessant om voor deze milieuvriendelijke investering te
kiezen. U mag zowel het materiaal als de arbeid aftrekken.

Waarom IKO carrara?

Waarom IKO enertherm?

Onze witte, luchtzuiverende bitumen dakbaan IKO carrara
komt voor de EIA-regeling in aanmerking omdat dit een
zeer duurzame dakbedekking is met een SRI-waarde van
79. Door hittereflectie van het witte mineraal, blijft de
oppervlakte temperatuur van het dak laag.
Hierdoor warmt uw gebouw minder op. U bespaart op de
energiekosten omdat u minder actieve koeling nodig hebt.
IKO carrara draagt het DUBO keur wat betekent dat ze tot
de meest milieuvriendelijke keuze behoort.

IKO enertherm PIR isolatie platen met ALU cachering hebben een lambda-waarde van 0,022 W/(m.K).
Concreet betekent dit dat de geldende isolatienormen
kunnen behaald worden met minder en dunner materiaal.
IKO enertherm ALU draagt het DUBO keur wat betekent
dat ze tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.

Meer informatie over IKO carrara vindt u in de aparte
brochure op onze website nl.iko.com

Meer informatie over IKO enerthem vindt u in de aparte
brochure op de website www.enertherm.eu

SUBSIDIE
Alleen na-isolatie

Met IKO enertherm isolatie kunt u tot € 20/m2 van
de investering terugverdienen.

Na-isolatie in combinatie met IKO carrara
Met IKO enertherm isolatie en IKO carrara kunt u
tot € 30/m2 terugverdienen.

IKO Roof Eco systeem

Het IKO Roof ECO systeem is een totaalsysteem
dat bestaat uit IKO enertherm isolatie en de
IKO Carrara bitumen toplaag. Als u bij na-isolatie
dus meer dan 2,0 m2 K/W na-isoleert, dan voldoet
dit systeem automatisch aan de voorwaarden van
de EIA-regeling.

