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De investeringsaftrek komt als aanvulling op de afschrijving van 
de vaste activa

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Afschrijvingen

Investerings-
aftrek

Voorbeeld :
 Investering in jaar 1
 Bedrag van 600.000€
 Energiebesparende investering : 13,5% aftrek1 (b.v. plaatsen van industriële warmtepompen, wordt afgeschreven in 

10j)

60.000€ 60.000€ 60.000€

81.000€

1 Percentage geldig voor energiebesparende investeringen die in 2020 door een grote vennootschap wordt gemaakt

 Uitgave van 600.000€
 Totaal aftrek (afsch. + inv-afrek) van 681.000€

TOTAAL

… 600.000€

81.000€
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Toepassingsgebied

Betrokken
personen

In aanmerking
komende
investeringen

 Ondernemingen (natuurlijke personen of vennootschappen1)

1 Of rechtspersonen die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn
2 Niet allesomvattend

 Materiële of immateriële vaste activa
 In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht
 Worden gebruikt uitsluitend voor het uitoefenen van een professionele 

activiteit
 De afschrijving moet over minstens 3 belastbare tijdperken gespreid zijn

Enkele uitsluitingen2 :
 Voertuigen
 Vaste activa waarvan het recht van gebruik aan een derde overgedragen is
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Percentage van de aftrek

1 Niet allesomvattend, geldig voor aanslagjaar 2021
2 i.e. activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalingen- en factureringssystemen of systemen die dienen voor de beveiliging van ICT
3 i.e. activa die dienen voor de beveiliging van de beroepslokalen en van de bedrijfsvoertuigen
4 NB : Wordt verhoogd tot 25% voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 plaatsvinden

Investering per categorie1

R&D en 
patents

Energiebesparende
investeringen

Digitale
investeringen2

Investeringen in 
beveiliging3

Andere
investeringen

Pe
rc

en
ta

ge

Kleine
vennootschappen
(in de zin van 
WVV)

Andere
vennootschappen

13,5% 13,5% 13,5% 20,5% 8%4

13,5% 13,5% / / /
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In aanmerking komende energiebesparende investeringen -
voorbeelden

Beperking  van energieverliezen  in  bestaande  gebouwen, apparaten, ovens 
of leidingen

Beperking van het ventilatieverlies

Terugwinnen van afvalwarmte

Energieproductie op basis van hernieuwbare bronnen

Vervoer via spoor-of waterweg

Investeringen die leiden tot het verbeteren van het energetisch rendement

Productie van energie door omzetting van biomassa en afvalstoffen
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Documentatie – Energiebesparende investeringen

- Formulier 275 U bij de aangifte toe te voegen

- Verklaring per categorie van investering

- Attest van het Gewest aan te vragen uiterlijk 3 maanden na het 
afsluiten van het boekjaar
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Bedankt voor uw aandacht !

Olivier D’Hossche
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info@brighten.be


