De klok tikt voor uw investeringen!
Zoals beschreven op de eerste pagina van dit nummer heeft de regering beslist om de notionele intrestaftrek in te
voeren vanaf het aanslagjaar 2007. Maar zoals altijd zijn er ook compenserende maatregelen: wat men met de
ene hand geeft neemt men, minstens gedeeltelijk, met de andere hand terug. Zo heeft men beslist om de
investeringsaftrek voor de vennootschappen af te schaffen met ingang vanaf het aanslagjaar 2007.
Wat is nu de investeringsaftrek?
De investeringsaftrek is een extra fiscale aftrek waarvan men onder bepaalde voorwaarden kan genieten.
De éénmalige investeringsaftrek bedraagt 3% van de aankoopprijs die in het jaar van aanschaf mag toegepast
worden. De gespreide investeringsaftrek bedraagt 10,5% op de afschrijvingen en dit zolang de investering
afgeschreven wordt.
Opgelet: enkel nieuwe investeringen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek, dus geen tweedehandsinvesteringen. Ook investeringen in personenwagens komen niet in aanmerking!
Vanaf wanneer afgeschaft?
Vanaf het aanslagjaar 2007 (boekjaren die voor het eerst afsluiten vanaf 31/12/2006) wordt deze
investeringsaftrek voor vennootschappen afgeschaft. Dus geen paniek voor de éénmanszaken: voor hen blijft de
investeringsaftrek immers bestaan. Zij kunnen daarentegen niet genieten van de notionele intrestaftrek.
Maar dit betekent anderzijds dat de investeringsaftrek voor het aanslagjaar 2006 nog wel blijft bestaan!
Het aanslagjaar 2006 omvat alle balansen die afsluiten vanaf 31/12/05 tot en met 30/12/2006. Dus een
vennootschap die afsluit per 31/12/2005 kan de investeringsaftrek nog toepassen voor het aanslagjaar 2006.
Idem voor de vennootschappen die afsluiten per 31/03/2006, 30/06/2006 of 30/09/2006. Zelfs boekjaren die
afsluiten per 30/12/2006 vallen nog onder het aanslagjaar 2006 en kunnen voor dat jaar dus nog genieten van de
investeringsaftrek.
Snel nog investeren!
De boodschap is de volgende : vennootschappen die nog investeringen wensen door te voeren doen dit best nog
in het lopende boekjaar. Heel veel tijd rest er echter niet voor vennootschappen die afsluiten per 31/12/2005!
Voor investeringen die U doorvoert vanaf het aanslagjaar 2007 zal U niet meer kunnen genieten van de
investeringsaftrek.
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