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Periode voor
afschrijven
bedrijfsmiddelen
zelf bepalen
Ondernemers kunnen bij nieuwe bedrijfsmiddelen die ze hebben aangeschaft, zelf
bepalen wanneer ze die afschrijven. Dit
is de Regeling willekeurige afschrijving.
Het voordeel van deze regeling is dat u
minder belasting betaalt doordat u
minder winst maakt of zelfs verlies lijdt.
Door de willekeurige afschrijving kan een
bedrijf investeringen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden in twee jaar
afschrijven: maximaal 50% in 2009
en 50% in 2010.
Voorwaarden
Het bedrag van de willekeurige afschrijving
kan niet hoger zijn dan het bedrag
dat voor de investeringsverplichting is
betaald. De belastingplichtige moet het
bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2012 in
gebruik nemen. Deze tijdelijke maatregel
geldt alleen in 2009 voor investeringen in
nieuwe bedrijfsmiddelen en kent enkele
uitzonderingen.
Uitzonderingen
De belangrijkste uitzonderingen zijn:
gebouwen, grond-, weg- en waterbouw-
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Klant aan het woord
“Hier ben je echt klant.” Zo vat Willem de
Rotte, directeur van Art en Sign, de samenwerking met RietvelddeJong kernachtig
samen.
Totaalpakket
De Rotte runt een bedrijf dat verkeersborden en wegbebakening verzorgt. Sinds
het jaar 2001 schakelt hij RietvelddeJong
in voor diverse zaken op financieel,
fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. “Ik
besteed eigenlijk alles uit. Van de jaarrekening, de aangiften omzet- en loonbelasting tot bijvoorbeeld het verwerken van
de inkoopfacturen en het openmaken van
de post. Ook voor verzekeringen, personeelszaken en persoonlijk advies kan ik
altijd bij RietvelddeJong terecht. Ze bieden
me echt een totaalpakket.”

kleinschalig kantoor is, heb ik de juiste
persoon direct te pakken als ik iets moet
weten. Er wordt ook snel gereageerd
of teruggebeld. Bij RietvelddeJong ben
je echt klant, geen nummer. Ze tonen
oprechte belangstelling voor je en bellen
regelmatig ook uit zichzelf op. Dat kom
je bij de grote accountantskantoren niet
tegen. Bovendien werken er deskundige
mensen, met verstand van zaken. Dat
ervaar ik als erg prettig.” •

Snel reactie
Wekelijks heeft De Rotte wel even contact
met RietvelddeJong. “Juist omdat het een

kundige werken, dieren, immateriële
activa (waaronder software), bromfietsen,
motorrijwielen en personenauto’s.
Maar taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mogen weer wel willekeurig
worden afgeschreven (onder een ‘zeer
zuinige personenauto’ verstaat men een

dieselauto of een niet-dieselauto met een
CO2-uitstoot van respectievelijk 95 en
110 gram per kilometer). Verder zijn
bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk
bestemd zijn voor terbeschikkingstelling
aan derden, ook uitgesloten van de
belastingregeling. •
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Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

