WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING
Willekeurig afschrijven wil zeggen dat op het betrokken bedrijfsmiddel volledig vrij wordt
afgeschreven, sneller of trager dan volgens de normale regels. Het af te schrijven bedrag
(excl. de restwaarde) mag dus bijv. in een jaar ten laste van de winst worden gebracht. Dat hoeft
echter niet altijd voordelig te zijn: verdeling van de afschrijving over enkele jaren zal vaak een groter
progressievoordeel betekenen. Besef tevens dat door een snelle, hoge afschrijving de boekwaarde
van uw onderneming een plotselinge daling ondergaat. Dat kan tot gevolg hebben dat niet aan de
oudedagsreserve kan worden gedoteerd. Bij een samenwerkingsverband kan iedere vennoot of maat
een eigen tempo van willekeurige afschrijving kiezen.
BEDRIJFSMIDDELEN VAN STARTENDE ONDERNEMERS
Startende ondernemers die in aanmerking komen voor de extra zelfstandigenaftrek, kunnen
willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen tot een maximum van (in 2018) € 314.673.
Bij een gebroken boekjaar mag worden uitgegaan van het grensbedrag van het jaar waarin het
boekjaar eindigt. Alleen bedrijfsmiddelen in ondernemingen waaruit u winst geniet als ondernemer,
tellen mee. Alleen daarop kunt u ook willekeurig afschrijven. Is een hoger bedrag geïnvesteerd, dan
moet op het meerdere normaal worden afgeschreven (u kunt zelf aanwijzen voor welke
bedrijfsmiddelen dat dan geldt). Verder moet gewoon worden afgeschreven op de bedrijfsmiddelen
die voor de investeringsaftrek zijn uitgesloten. Bestaat voor een bedrijfsmiddel recht op willekeurige
afschrijving op grond van een van de andere regelingen, dan telt dat bedrijfsmiddel niet mee voor de
grens van € 314.673. De willekeurige afschrijving geldt voor bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft in
een jaar waarin recht bestond op de extra zelfstandigenaftrek. Als dat het geval is, kan op die
bedrijfsmiddelen ook in latere jaren (zonder extra zelfstandigenaftrek) willekeurig worden
afgeschreven. Investeringen die zijn gedaan in het jaar dat voorafgaat aan het eerste jaar waarin
startersaftrek wordt genoten, worden voor deze regeling toegerekend aan het eerste startersjaar.
Er kan ook willekeurig worden afgeschreven op bedrijfsmiddelen waarvoor geen verplichtingen zijn
aangegaan, maar dan vanaf het moment van ingebruikneming, dus na inbreng uit privé. Na een
geruisloze overgang kan de startende bedrijfsopvolger op de overgenomen bedrijfsmiddelen alleen
willekeurig afschrijven als de overdrager dat ook zou kunnen. Voldoet een bedrijfsmiddel binnen vijf
jaar na het begin van het jaar waarin de investering is gedaan niet meer aan de voorwaarden (dat
betekent met name: het krijgt een andere bestemming), dan wordt de willekeurige afschrijving
teruggedraaid. De vermogenssprong naar de boekwaarde die zou zijn bereikt bij normale afschrijving
wordt dan tot de winst van het jaar van de wijziging gerekend.
MILIEU-INVESTERINGEN
Op bedrijfsmiddelen die op de officiële zgn. Milieulijst staan, kan willekeurig worden afgeschreven. Er
staan bedrijfsmiddelen op die in Nederland nog niet gangbaar zijn, maar die in belangrijke mate
kunnen bijdragen aan het ontzien of het schoner maken van het Nederlandse milieu en het
verbeteren van het dierenwelzijn. Wordt het bedrijfsmiddel met dat doel in het buitenland
aangewend, dan moet voor willekeurige afschrijving eerst een verzoek worden gedaan bij het
ministerie van Financiën. Er kan niet willekeurig worden afgeschreven als het bedrijfsmiddel
tweedehands is aangeschaft. De milieulijst, die regelmatig wordt bijgesteld, kunt u downloaden van
de website www.rvo.nl. Er geldt een aanmeldingsprocedure. De willekeurige afschrijving op milieuinvesteringen is beperkt tot 75% van de afschrijvingsgrondslag. Dat betekent bijv. dat op een
bedrijfsmiddel zonder restwaarde en met een levensduur van vijf jaar dat in 2018 is aangeschaft, in
2018 75% plus 5%, ofwel 80%, kan worden afgeschreven. Wat betreft de in 2007 ingevoerde

begrenzing van de afschrijving op gebouwen tot de bodemwaarde geldt het volgende. Is
geïnvesteerd voor 2007, dan geldt die begrenzing niet. Voor investeringen in 2007 en 2008 geldt die
begrenzing wel, maar voor investeringen na 31 december 2008 kan zonder begrenzing van de
bodemwaarde weer worden afgeschreven tot de restwaarde.
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