Vervroegd
afschrijven
impuls voor
economic
Dick van Sprundel
edrijveri zijn terughon
dend met investeren en
de werkloosheid stijgt.
Gelukkig wil bet kabinet
bet voor ondernemers opnieuw
rnogelijk maken om investerin
gen versneld af te schrijven. Maar
dat voorstel moet nog wel worden
goedgekeurd door de Tweede en
de Eerste Kamer.
Gezien de politieke samenstel
I Jing van met name de seuaat is dat
geen gelopen race. Omdat het zo
genoemde ‘willekeurig afsclmj
yen’ een flinke impuls kan geven
aan de econornie, is het van groot
belang dat bet parlement dit ka
binetsvoorstel steunt. Door deze
faciiiteit krijgen bednjven tijde
lijk de -mogelijkheid om investe
ringen fiscaal versneld
bijvoor
beeld in tweejaar— afte schrijven
in plaats van in de gebruikelijke
vijf jaar. Dc ondernemer krijgt
hierdoor een financierings- en Ii
quiditeitsvoordeel.
Nu banken terughoudend zijn
met financieren en bedrijven zeif
minder liquiditeiten hebben,
komt deze maatregel als geroe
pen om de investeringen op te
krikken. Bovendien is gebleken
dat de maatregel de schatkist uit
eindelijk geen geld kost, want de
belastingen worden later we! be
taald. Zij levert juist geld op doordat gmtere economische activiteit
leidt tot hogere belastinginkom
sten. Daarnaast worden er meer
arbeidsplaatsen gecreeerd.
Dit tijdelijke liquiditeitsoffer
van de overheid heeft een eenma
hg negatief effect op het Brussel
se EMU-begrotingssaldo. Hoewel
het in uitzonderlijke situaties tij
delijk is toegestaan dat dit saldo
negatief is
de totale uitgaven
van de overheid zijn dan groter
dan de inkomsten dient Neder
land hiervoor in overleg te treden
met Europa. Tijdig overleg kan
een mogelijke boete voorkomen.
Het argument dat in 2008 werd
gebruikt om deze villekeurige af
schrijvingsregeling in te voeren
is onverminderd van kracht. Het
kabinet heeft de juiste keus ge
maakt, bet parlement zou dit be
leid moeten steunen.
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