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Als st unmaatregel ter bestrijding van de huidige economische crisis heeft 

het kabinet besloten de reeds bestaande regeling willekeurige afschrijving 

fors u t te breiden. Daar waar voorheen alleen starters en bepaalde milieu-

investeringen in aanmerking kwamen voor deze regeling is deze nu van 

toepassing op alle ondernemingen. 

eMeer informatie: 

 

MKB Servicedesk 

 

 
0900-64 56 652 (10ct/min) 

www.mkbservicedesk.nl 
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Wat is de regeling willekeurige afschrijving? 

De regeling willekeurige afschrijving geeft ondernemers de mogelijkheid om naar 

eigen inzicht het tempo van afschrijving van een bedrijfsmiddel te bepalen. Dit is in 

strijd met de algemene regel ten aanzien van afschrijvingen waarbij deze zo veel 

mogelijk de economische levensduur van een bedrijfsmiddel moeten volgen. Het 

voordeel van de regeling willekeurige afschrijving bestaat er meestal uit dat in een 

bepaald jaar door middel van het ineens afschrijven van het gehele bedrijfsmiddel 

een ve lies gecreëerd kan worden dat via de zogenaamde ‘carry-back-regeling’ (het 

compenseren van verliezen met inkomens of winsten van voorgaande drie jaren)  

tot een belastingteruggave leidt. 
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De staatssecretaris van financiën heeft besloten dat met ingang van 2009 deze 

regeling met betrekking tot de jaren 2009 en 2010 voor alle ondernemers gaat 

gelden en dat bijna alle soorten bedrijfsmiddelen eronder vallen. Hij heeft bij deze 

uitbreiding twee beperkingen aangebracht. Het jaarlijkse afschrijvingsbedrag in 

2009 en 2010 bedraagt maximaal 50% van de af te schrijven aanschaffings- of 

voortbrengingskosten. Daarnaast is een aantal bedrijfsmiddelen expliciet 

uitgesloten: 

 
- gebouwen; 
- woonschepen; 
- bromfietsen; 
- motorfietsen; 
- personenauto’s; 
- immateriële activa (zoals goodwill); 
- dieren; 
- wegen en paden; 
- aan derden ter beschikking te stellen bedrijfsmiddelen;  
- bedrijfsmiddelen die al onder de – voordien nog niet uitgebreide – 

regeling vallen. 

 

Wie komt in aanmerking voor de regeling willekeurige afschrijving? 

 

Iedereen die winst uit onderneming geniet – dat zijn de IB-ondernemers – komt in 

aanmerking voor de regeling willekeurige afschrijving. Eveneens komen 

rechtspersonen die vennootschapsbelastingplichtig zijn in aanmerking voor de 
regeling.                
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  aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelastin

Hoe kan een bedrijf gebruikmaken van de regeling? 

De toepassing van de regeling willekeurige afschrijving geschiedt via de jaarlijkse 

g van de desbetreffende 

ondernemer/onderneming. Indien beoogd wordt een verlies in 2009 of 2010 te 

creëren zal de Belastingdienst automatisch een verliesbeschikking afgeven en 

automatisch de gewenste carry-back uitvoeren. Uiteraard is het van groot belang 

dit automatisme goed te controleren. 

 

Meer informatie 

De volgende sites bevatten ook nuttige informatie over de regeling willekeurige 

afschrijving: 

www.mkb.nl 

www.mkbservicedesk.nl 

www.belastingdienst.nl 
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