Investeringsaftrek en betalingscriterium
Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kan een deel van het investeringsbedrag in aftrek komen op de
winst (naast de toegestane afschrijving). Dit geldt niet alleen voor ‘gewone’ investeringen waarvoor de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt, maar ook voor energie-investeringen en milieuinvesteringen.
Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt af naarmate er voor een groter bedrag
wordt geïnvesteerd in een jaar. Bij een totaalbedrag aan daarvoor in aanmerking komende
investeringen van meer dan € 328.721 (2021) is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek nihil.
Investeren is het aangaan van verplichtingen (bijvoorbeeld koop- of aannemingsovereenkomst) voor
de aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen en ook het maken van voortbrengingskosten voor
bedrijfsmiddelen als die in het eigen bedrijf worden vervaardigd.
De investeringsaftrek wordt verleend in het jaar van investering en ingebruikname van het
bedrijfsmiddel; dit is de hoofdregel. Een machine die in 2021 is gekocht en in gebruik genomen, geeft
in 2021 recht op investeringsaftrek.
Op deze hoofdregel wordt voor investeringen in bedrijfsmiddelen die niet meteen in het jaar van
investering in gebruik worden genomen, een inbreuk gemaakt door het zogenaamde
betalingscriterium.
Dit houdt in dat voor een dergelijk bedrijfsmiddel in het jaar van investeren niet meer aan
investeringsaftrek in mindering op de winst mag komen dan het bedrag dat de ondernemer in dat
(boek)jaar voor de investering heeft betaald.
Als de hiervoor genoemde machine in 2021 nog niet in gebruik is genomen én nog niet geheel is
betaald, wordt de investeringsaftrek in 2021 beperkt tot het betaalde bedrag. Het meerdere wordt in
de volgende jaren in aanmerking genomen, al naar gelang er wordt betaald en niet later dan in het
jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen (artikel 3.44 Wet IB 2001). De
betalingsvoorwaarde geldt per bedrijfsmiddel.
Bij het betalingscriterium gaat om het tijdstip van aftrek, niet om de hoogte van het bedrag van de
investeringsaftrek. Dit laatste is uitsluitend afhankelijk van het totale investeringsvolume in het jaar van
investering.
Een voorbeeld ter verduidelijking.
Stel een ondernemer investeert in 2021 in een machine van € 80.000; andere investeringen zijn er
niet in 2021. De investeringsaftrek bedraagt € 16.568.
De machine wordt pas in 2022 in gebruik genomen. In 2021 is een bedrag van € 10.000 voor de
machine betaald.
Omdat er slechts € 10.000 is betaald in 2021, kan in dit jaar slechts deze € 10.000 in aftrek komen.
Het restant van € 6.568 wordt in 2021 in aftrek gebracht.
Samengevat:
investering + betaling in een jaar:
investering + ingebruikname in een jaar:
investering + betaling en ingebruikname in later jaar:

aftrek in dat jaar
aftrek in dat jaar
in investeringsjaar niet méér aftrek dan het
bedrag van de betaling.

Een ondernemer kan voor de investeringsaftrek in aanmerking komen als hij daarvoor bij de aangifte
kiest. Zolang de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat, blijft de keuzemogelijkheid openstaan.
Maar heeft de ondernemer niet bij aangifte gekozen en staat de aanslag eenmaal onherroepelijk vast,
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