Pak je kansen voor subsidie!
Vraag
Wij gaan de BIK aanvragen in een BV waar
geen medewerkers in zitten. Dit betreft een
BV waar alleen materieel in zit. De BIK is
een aftrek op de loonheffing. Nou begrijp ik
dat er nog een discussie is of de BIK ook in
de fiscale eenheid toegepast mag worden.
Klopt dit?

Antwoord
Mag in de fiscale eenheid toegepast
worden. Mits het gaat om Nederlandse
onderneming.

Zonnepanelen; hiervoor hebben wij een
SDE subsidie. Mogen we dit ook
combineren met de BIK?

Als je de zonnepanelen nog moet kopen
of bestellen wel. Let op met de termijn
van realisatie bij de SDE!

De aanvraag indienen 3 maanden na
aanschaf; is dit de factuurdatum?

Ja

Heb investering gedaan na 1 oktober 2020
en in gebruik genomen en betaald in 2020.
Kom ik voor de BIK in aanmerking?

Ja, mits na 1 oktober

De 3 maanden termijn geldt dus pas vanaf
1-9-2021 neem ik aan?

Ja.

Aanvraag indienen binnen 3 maanden na
aanschaf, maar het loket rvo gaat pas in
september open?

Ja klopt, vanaf dat moment gaat de 3
maanden pas gelden. Alle investeringen
vanaf 1 oktober 2020 kunnen alsnog
ingediend worden.
Ja, veel voorkomende situatie, wel goed
afstemmen.

Fiscale eenheid: als er geen fiscale eenheid
voor LB is en wel voor vpb dan de
investering doen in bv waar Lb wordt
geheven?
Wij hebben een machine aangeschaft,
waarbij in sept 2020 een aanbetaling is
gedaan, vervolgens is de machine in januari
2021 geleverd en het restant betaald. Komt
deze voor de BIK in aanmerking?

Nee, verplichting aangegaan voor 1
oktober, je was het toch al van plan om te
doen, dus is het niet mogelijk om de
subsidie aan te vragen.

Als de subsidie hoger is dan LB, kan de je
de subsidie dan verrekenen met meerdere
maanden LB?

Ja,

Fiscale eenheid: we hebben een fiscale
eenheid met de holding voor de BTW, niet
voor de VPB. Komen investeringen in de
Holding dan wel voor BIK in aanmerking die
we in mogen houden op de LB van de
werkmaatschappij?

ja, maar aanvragen bij de
werkmaatschap.

Wanneer je in een fiscale eenheid zit tellen
de investeringen altijd gezamenlijk mee
(i.v.m. presentatie 3,9%/1,8%) of kun je die
los van elkaar zien als de verschillende
entiteiten zelf loonheffing afdragen?

Als de aanvragen bij de verschillende
entiteiten doet heb je elke keer de eerste
schijf van 3,9%

Welke status heeft een aanbetaling op een
investering? Aanbetaling voor 1-10/
oplevering na 1-10?

Aanbetaling = opdracht dus komt deze
investering niet in aanmerking voor de
BIK.

Begreep ik het nu goed dat de machine bij
een Nederlandse leverancier gekocht moet
worden?

De machine moet in Nederland gebruikt
gaan worden en in de Nederland betaald
zijn.

We hebben inmiddels geïnvesteerd in
nieuwe kantoren (inpandig) en
zijn voornemens een aanbouw aan ons
pand te doen, komt dit ook in aanmerking
voor de regeling?

In principe wel, want het is een zakelijke
toepassing/investering.

Fiscale eenheid: dus kan je een aanvraag
doen bij werkmij met LB, maar de
betaling/aanschaf bij holding zonder LB?

Ja moet er wel een fiscale eenheid voor
de LB zijn

Wij kopen voor € 250k trailers in 2021 maar
die rijden grotendeels internationaal en
maar een beetje in Nederland, is dit
toegestaan?

Nederland is eigenaar van de trailers, dus
dat is toegestaan

Plannen zijn gemaakt vóór 1-10-2020 en
opdracht wordt gegeven na 1-1-2021 is wel
subsidie, ook al is de financiering al rond
vóór 1-10-2020?

Neem aan dat met de financiering
bedoeld wordt een bank lening. Das fijn
voor de onderneming. Maar heeft niks te
maken met BIK. Dit is prima zo.

Een volledig betaalde investering na
1/10/2020 maar wel in 2020 komt dus wel in
aanmerking? Ik had begrepen dat
aanbetalen wel mag maar dat de laatste
termijn wel in 2021 moet plaatsvinden?

Nee, hoor mag gewoon betaald zijn in
2020 mits na 1/10/2020

Wij zijn bezig met een interne verbouwing,
komt deze verbouwing ook in aanmerking?

Wanneer de opdracht na 1/10/2020 is

Loket is toch pas 1 sept 2021 open? Hoe
kan ik dan binnen 3 maanden aanvragen
vanaf bijvoorbeeld januari?

Mag en kan gewoon mee.

