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Degressieve afschrijvingen 
 
 
Degressieve afschrijving is een stelsel waarbij vaste activa jaarlijks degressief of afnemend 
worden afgeschreven op basis van een vast percentage op de nog af te schrijven waarde of 
residuwaarde. 
 

 
 
 

I. Toepassingsgebied 
 
I.1. Voor wie 
 
Degressieve  afschrijving is mogelijk voor alle belastingplichtigen die de aftrek van hun 
werkelijke beroepskosten vragen. 
Het stelsel van de degressieve afschrijvingen moet toegepast worden vanaf het jaar waarin 
het goed is verkregen of tot stand gebracht.  
De belastingplichtige moet voor dat jaar zijn keuze voor degressieve afschrijving bekend 
maken d.m.v. een speciaal hiervoor ontworpen formulier dat bij de aangifte in de 
inkomstenbelastingen moet worden gevoegd. Deze keuze is onherroepelijk. 
 

I.2. Onverenigbaarheden / uitzonderingen 
 
Volgende  activa vallen niet onder het stelsel van degressieve afschrijvingen:  

 immateriële vaste activa, uitgezonderd investeringen in audiovisuele werken ; 
 vaste activa, waarvoor de belastingplichtige die ze afschrijft het gebruik heeft 

afgestaan aan een derde; 
 autovoertuigen, uitgezonderd taxi's en voertuigen verhuurd met bestuurder. 

 

I.3. Voorwaarden 

 
U dient uitdrukkelijk uw keuze vast te leggen om de vaste activa degressief i.p.v. lineair af te 
schrijven. U dient hiertoe een formulier (opgave 328 K) bij de aangifte in de 
inkomstenbelastingen te voegen. 
Het eerste jaar schrijft u af door op de aanschaffingswaarde van de vaste activa een vast 
percent toe te passen dat maximaal het dubbele mag bedragen van het lineaire 
afschrijvingspercent. Bovendien mag de afschrijving nooit meer bedragen dan 40 % van de 
aanschaffingswaarde. 
De volgende jaren past u dat vaste percent toe op de residuwaarde; m.a.w. op de 
aanschaffingswaarde min de tot op het einde van het vorige belastbare tijdperk aangenomen 
afschrijvingen. 
Zodra dit vast percent op de residuwaarde een lager bedrag bereikt dan hetgeen lineair op 
basis van een normale gebruiksduur kan verkregen worden, mag u zonder enige formaliteit 
voor het lineaire stelsel opteren. 
 

I.4.  Voordelen 

 
Door de techniek van de degressieve afschrijving zal tijdens de eerste belastbare tijdperken 
het bedrag van de als beroepskosten aftrekbare afschrijvingen beduidend hoger liggen dan 
bij het lineaire afschrijvingsstelsel en de normale afschrijvingsduur zal doorgaans korter zijn 
dan de normale gebruiksduur.  
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II.  Indienen van de aanvraag 
 
II.1.  Waar 
 
Bij uw taxatiedienst 
 

II.2.  Hoe 
 
D.m.v. het formulier 328 K dat bij de aangifte in de inkomstenbelastingen moet worden 
gevoegd. 
 
Op dat formulier moet u  

 per groep van naar hetzelfde percent afschrijfbare activa van gelijke aard vermelden : 

 de aard van die activa ; 

 hun aanschaffingswaarde ; 

 hun normale gebruiksduur ; 

 het degressieve afschrijvingspercentage dat u toepast. 
 

II.3.  Wanneer 
 
Zelfde termijn als voor het indienen van uw aangifte in de inkomstenbelastingen. 
 
 
 

 

 
 
 
 

III.  Voorbeelden : 

 
Computer aangekocht in 2000 voor 3.000 EUR 
Normale gebruiksduur 4 jaar 
Lineair afschrijvingspercentage 100 : 4 = 25 % 
Theoretisch Maximaal degressief afschrijvingspercentage 25 x 2 = 50 % 
 
 
OPGELET 
 
Afschrijving in 2000 : 3.000 x 50 % beperkt tot 40 % van de aanschaffingswaarde  
of 3.000 x 40 % = 1.200  
 
Afschrijving in 2001 : 1.800  (3.000 - 1.200) x 50 % = 900  
 
Afschrijving in 2002 : 900 (1.800 - 900) x 50 % = 450 doch dit bedrag is lager dan het 
volgens de lineaire methode toegestane afschrijving van 750 (3.000 x 25 %) zodat u vanaf 
dit ogenblik naar het lineaire stelsel mag overgaan. 
 
Afschrijving in 2003 : lineair 750 beperkt tot de restwaarde van 150 (900 - 750). 
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NOG VOORBEELDEN  
 
stelregel: % lineaire afschrijving x 2 te berekenen op de restwaarde 
 
Het bedrag van de degressieve afschrijving mag NOOIT hoger zijn dan 40% van de 
aankoopwaarde 
 
OPGELET: wanneer het bedrag van de lineaire afschrijving groter is dan die van de  
degressieve afschrijving neemt het bedrag van de lineaire afschrijving de overhand. 
 
 

10000 euro  5 jaar  = 20% 

 
LINEAIR 
Jaar   # Afschrijving RestWaarde Totaal Afgeschreven 
  per Jaar  
2012 1 2000    8000    2000   
2013 2 2000    6000    4000   
2014 3 2000     4000     6000   
2015 4 2000     2000     8000   
2016 5 2000     0     10000   
 
DEGRESSIEF 
Jaar   # Afschrijving RestWaarde Totaal Afgeschreven 
  per Jaar  
2012 1 4000   6000   4000    
2013 2 2400   3600   6400  
2014 3 2000     1600     8400   
2015  4  1600     0     10000   
 

 
 

10000 euro  4 jaar  = 25% 

 
LINEAIR 
Jaar   # Afschrijving RestWaarde Totaal Afgeschreven 
  per Jaar  
2012  1  2500     7500     2500   
2013  2  2500     5000     5000   
2014  3  2500     2500     7500   
2015  4  2500     0     10000   
 
DEGRESSIEF 
Jaar   # Afschrijving RestWaarde Totaal Afgeschreven 
  per Jaar  
2012  1  4000     6000     4000   
2013  2  3000     3000     7000   
2014  3  2500     500     9500   
2015  4  500     0     10000   
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10000 euro  3 jaar  = 33,33% 

 
LINEAIR 
Jaar   # Afschrijving RestWaarde Totaal Afgeschreven 
  per Jaar  
2012  1  3333     6667     3333   
2013  2  3333     3334     6666   
2014  3  3333     1     9999   
2015  4  1     0     10000   
 
 
DEGRESSIEF 
Jaar   # Afschrijving RestWaarde Totaal Afgeschreven 
  per Jaar  
2012  1  4000     6000    4000   
2013  2  3999.6    2000.4    7999.6   
2014  3  2000.4    0     10000   
 
 
 
 
 
 
 
 
  


