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Uitgegeven, 22 december 2006 
 
 
 
 

De minister van Justitie,   
 

H.R. Croes 
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De Minister van FINANCIËN EN ECONOMISCHE ZAKEN 

 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is aangezien ingaande 1 januari 2007 een lagere winstbelasting 
toegepast zal worden, om de mogelijkheid van vervroegde afschrijving en 
investeringsaftrek met ingang van 1 januari 2007 buiten toepassing te stellen; 
 
 Gelet op: 
 
de artikelen 5, vierde lid, onderdeel b, en 5a, zevende lid, onderdeel b, van de 
Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) en 9, vijfde lid, onderdeel c, 
en 9a, zevende lid, onderdeel b, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 
1991 no. GT 51); 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1 
 

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder: 
vervroegde afschrijving :  de afschrijving, bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de 

Landsverordening winstbelasting en artikel 9, vijfde 
lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting;  

investeringsaftrek : de vermindering, bedoeld in artikel 5a, eerste lid, van 
de Landsverordening winstbelasting en artikel 9a, 
eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting. 

 
Artikel 2 

 
De vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek worden met ingang van 1 

januari 2007 buiten toepassing gesteld. 
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Artikel 3 
 

Ter zake van investeringen die in het kalenderjaar 2006 zijn gedaan en een 
bedrag van Afl. 25.000,- te boven gaan, kunnen de vervroegde afschrijving en 
investeringsaftrek alleen dan toepassing vinden indien de aangegane verplichtingen 
schriftelijk zijn vastgelegd en de betreffende documenten uiterlijk 15 januari 2007 ter 
registratie zijn overlegd aan de Inspecteur der Belastingen, tenzij kan worden 
aangetoond dat het volledige bedrag van de investering vóór 1 januari 2007 per bank 
is betaald. 

Artikel 4 
 

Indien ter zake van investeringen die in het kalenderjaar 2006 zijn gedaan op 
grond van de tot en met 31 december 2006 van toepassing zijnde bepalingen 
investeringaftrek ten laste van de winst is gebracht, kan ook in het boekjaar dat volgt 
op het boekjaar waarin de investeringen zijn gedaan, ter zake van deze investeringen 
investeringsaftrek in mindering op de winst komen. 
 

Artikel 5 
 

Indien ter zake van de aanschaffingskosten of voortbrengingskosten van 
bedrijfsmiddelen op grond van de tot en met 31 december 2006 van toepassing zijnde 
bepalingen vervroegd kan worden afgeschreven, kan deze afschrijving uiterlijk in het 
boekjaar dat aanvangt in het kalenderjaar 2006 ten laste van de winst komen. In 
afwijking van de vorige volzin kan voor bedrijfsmiddelen welke in het kalenderjaar 
2007 in gebruik worden genomen, de vervroegde afschrijving uiterlijk in het boekjaar 
dat aanvangt in het kalenderjaar 2007 ten laste van de winst worden gebracht. 
 

Artikel 6 
 

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. 
 
 

 
N.J.J. Swaen 

 
   


