ALARMINSTALLATIE  BRANDDETECTIE  CAMERA’S
AUTOMATISATIE VAN POORTEN  TOEGANGSCONTROLE

Verhoogde fiscale aftrek voor zelfstandigen,
KMO’s & vrije beroepen.
(K.B. 17 augustus 2007 B.S. 30 augustus 2007)

Sinds 31-08-2007 is er onder welbepaalde voorwaarden een verhoogde fiscale aftrek mogelijk
voor zelfstandigen die investeren in de beveiliging van hun beroepslokalen.
Wij vatten de wet in bijlage hieronder graag voor u samen.
WAT KOMT ER IN AANMERKING?





Toegangscontrolesystemen
Elektronisch beveiligingssysteem aangesloten op een erkende meldkamer
Camerabewakingssysteem met registratiesysteem of uitgerust met een systeem om
beelden door te sturen naar een erkende meldkamer
Kluis met inbraakvertragend slot

Opgelet het betreft hier enkel materiële vaste activa.
BEDRAG VAN DE FISCALE AFTREK :
De investeringen in de beveiliging van beroepslokalen geven recht op een verhoogde
investeringsaftrek van 20,50 % op de totale aanschafwaarde van de investering , in kosten te brengen
in desbetreffend boekjaar. Wie beroepsmatig investeert, mag 120.50 % fiscaal inbrengen.
TER BESCHIKKING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN HOUDEN:





De facturen met aangehechte bijlage “Fiscale investeringsaftrek voor de beveiliging
van beroepslokalen” , het detail van de facturen over de investeringen in de materiële
vaste activa zoals bedoeld in §1 K.B. 17 augustus 2007
Het betalingsbewijs van de bedragen die voorkomen op die facturen
In geval van alarmsysteem bedoeld in §1,4°a van K.B. 17 augustus 2007 , het bewijs
van schriftelijke overeenkomst met een vergunde alarmcentrale (erkende meldkamer)
In geval van camerasysteem bedoeld in § 1,4°,b K.B. 17 augustus 2007 , het origineel of
een kopie van het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voor meer informatie kan u ons steeds bereiken op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres
administratie@maessecurity.be .

Een niet te missen interessant voordeel voor U !!!
Tel. 09 349 65 69
administratie@maessecurity.be
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