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Fiscale stimulans via
verhoogde investeringsaftrek
Fiscaal advies door Marc De Munter
De lawine aan nieuwe fiscale wetgeving van eind 2015 bevat ook nieuwigheden die de investeringsaftrek aantrekkelijker moeten maken. Die laat toe om een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van nieuwe vaste activa van de belastbare winst of baten af te trekken.
Zowel zelfstandigen-natuurlijke personen
als ‘kleine’ vennootschappen kunnen
bovendien blijvend genieten van een
verhoogde investeringsaftrek voor materiële vaste activa die dienen voor de beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen aangewend voor bezoldigd
personenvervoer en goederenvervoer.
Vertrekbasis is opnieuw bovengenoemd
variabel basispercentage verhoogd met
17 percentpunten, hetgeen neerkomt op
minimaal 20,5% van de aanschaffings- of
beleggingswaarde.

Het oude basispercentage (3,5% - 10,5%)
blijft evenwel relevant voor de berekening van de verhoogde investeringsaftrek
voor bepaalde investeringen. Dit variabel
basispercentage wordt verhoogd met 10
percentpunten (dus in principe tot minimaal 13,5%) voor octrooien; vaste activa
gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling
van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die milieuvriendelijk
zijn; energiebesparende en –terugwinnende vaste activa; rookafzuigsystemen
of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen; nieuwe investeringen in digitale
betalings- en factureringssystemen en
beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Gespreide investeringsaftrek
Zelfstandigen-natuurlijke personen,
die op de eerste dag van het belastbaar
tijdperk minder dan 20 werknemers tewerkstellen kunnen er traditioneel voor
opteren de investeringsaftrek te spreiden
over de afschrijvingsperiode van die activa. Deze mogelijkheid blijft onveranderd
bestaan (en vennootschappen blijven
ervan uitgesloten) en het tarief is nog
steeds gebaseerd op het (oude) variabele
basispercentage, verhoogd met 7 percentpunten.
Daarnaast blijft ook de verhoogde gespreide investeringsaftrek in voege voor
vaste activa die worden gebruikt ter be-
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vordering van het onderzoek en de ontwikkeling (‘O&O’) van nieuwe producten
en toekomstgerichte technologieën die
geen effect op het leefmilieu hebben of
die het negatieve effect op het
leefmilieu zoveel mogelijk proberen te beperken. Het percentage is het (oude) variabele
basispercentage verhoogd
met 17 percentpunten (dus
minimaal 20,5%).

De Munter

Een eerste nieuwigheid is de vaststelling
van het basispercentage op 8%. Dit vervangt het vroegere basispercentage dat
varieerde tussen 3,5% en 10,5. Het 8% basistarief is van toepassing zowel voor zelfstandigen-natuurlijke personen als voor
,kleine’ vennootschappen. Kleine vennootschappen genoten voor investeringen
in 2014 en 2015 van een tarief van 4%. Het
basispercentage wordt nu verdubbeld en
is permanent. ‘Grote’ vennootschappen
daarentegen blijven uit de boot vallen, nu
het basispercentage 0% blijft.
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