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Tarieven investeringsaftrek aanslagjaar 2019 - ATTESTEN
Investeringen die voldoen aan de wettelijke voorwaarden geven recht op een
investeringsaftrek. Die aftrek is gelijk aan een bepaald percentage van de aanschaffings- of
beleggingswaarde van die investeringen.
De tarieven van de investeringsaftrek blijken uit een bericht van de fiscale administratie dat
in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018 werd gepubliceerd. De investeringsaftrek voor
KMO’s en natuurlijke personen wordt van 8 % wordt verhoogd naar 20 % voor investeringen
die worden gedaan tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019. Wij geven u een overzicht
van de toepasselijke tarieven:
Voor natuurlijke personen:
−

−
−

digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en
ontwikkeling,
energiebesparende
investeringen
en
rookafzuigof
verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen:
➢ verkregen of tot stand gebracht tot 31/12/2017: 13,5 %
➢ verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019: 20 %
investeringen in beveiliging: 20,5 %
andere investeringen:
➢ verkregen of tot stand gebracht tot 31/12/2017: 8 %
➢ verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019: 20 %

Voor vennootschappen:
A. Alle vennootschappen
− octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling,
energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horecainrichtingen: 13,5 %
− investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en
nijverheidsproducten: 3 %
B.
−
−
−

Kleine vennootschappen
digitale investeringen: 13,5 %
investeringen in beveiliging: 20,5 %
andere investeringen:
➢ verkregen of tot stand gebracht tot 31/12/2017: 8 %
➢ verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019: 20 %

C. Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen
− investeringen in zeeschepen: 30 %
Inzake de investeringsaftrek is het belangrijk dat wij als boekhoud- en fiscaal kantoor tijdig op
de hoogte worden gebracht van geplande investeringen. Dit maakt het voor ons mogelijk
om de voorwaarden na te gaan betreffende de investeringsaftrek.
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Een tweede belangrijk punt voor aanslagjaar 2019 is het aanvragen van attesten gelet op de
verhoging van de investeringsaftrek. Dit attest worden afgeleverd door het Gewest waar de
investering plaatsvindt en moet ter beschikking van de administratie worden gehouden. Het
betreft attesten voor de volgende investeringen: attesten voor milieuvriendelijke
investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en attesten voor energiebesparende
investeringen.
Deze attesten kunnen worden aangevraagd bij de diensten van het gewest van de plaats van
investering.
Indien er geen geldig attest aan de fiscus kan voorgelegd worden, kan de
investeringsaftrek geweigerd worden. De termijn wordt beschouwd als van openbare orde.
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale
regelgeving.
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdfformaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com.
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm.
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced
als u deze online leest.
Contactgegevens Bebotax
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers:
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen)
Fax 09/384.87.78
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief.
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten.
E-mail: info@bebotax.com.
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar:
Bebotax BV ovv BVBA
Steenweg Deinze 124 B
9810 Nazareth
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