26-11-2018: Akkoord over afschrijving varkens- en pluimveerechten en fosfaatrechten.
De Belastingdienst en de VLB (de beroepsvereniging van fiscalisten in de agrarische sector)
zijn het eens geworden over de afschrijving van varkens- en pluimveerechten (zowel de
rechten van vóór 1-1-2018 als de rechten na 1-1-2018).
Eerder waren zij het niet eens over de afschrijvingstermijn op de rechten die aangeschaft zijn
vóór 1 januari 2018. De nieuwe afspraak zal worden opgenomen in de Landelijke
Landbouwnormen 2018 die de Belastingdienst begin 2019 publiceert en die van belang zal
zijn bij de aangifte inkomstenbelasting 2018.
De recent gemaakte afspraak houdt in dat op varkens- en pluimveerechten die zijn
aangeschaft vóór 1 januari 2018 ook na 1 januari een jaarlijkse afschrijving kan
plaatsvinden van ten hoogste 20% van de aanschaffingskosten (de afschrijvingstermijn mag
beperkt worden tot vijf jaar). Een afboeking van een eventuele restwaarde die meer bedraagt
dan 20% van de aanschaffingskosten is daarbij niet toegestaan. Op grond van de
Meststoffenwet zijn er immers ook na 1 januari 2018 nog varkens- en pluimveerechten nodig
om deze dieren te mogen houden en is een afboeking van de restwaarde per 31 december
2017 niet te rechtvaardigen, aldus de VLB.
Op 20 december 2017 heeft de Minister van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer
haar verwachting uitgesproken dat het stelsel van varkens-, pluimvee-, en fosfaatrechten
(rundvee) wordt gehandhaafd tot en met 31 december 2027. Deze visie is als uitgangspunt
gaan gelden voor de situatie na 1 januari 2018. De afspraak over de afschrijvingstermijn op
productierechten die zijn verkregen na 1 januari 2018 blijft onveranderd en heeft niet ter
discussie gestaan.
Voor varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten die zijn aangeschaft op of na 1 januari 2018 geldt
een gebruiksduur die is gebaseerd op de einddatum 31 december 2027.
Fosfaatrechten voor rundvee zijn per 1 januari 2018 in de markt gekomen. De
afschrijvingstermijn tot de einddatum 31 december 2027 geldt ook voor de
aanschaffingskosten van een melkveefosfaatreferentie die vanaf 1 januari 2018 is omgezet
in fosfaatrechten.

Opmerking BM:
Dier- alsmede fosfaatrechten zijn immateriële activa, die in technische zin niet slijten. Gezien
het feit dat dit soort rechten, die ontstaan als gevolg van een regulering door de overheid,
normaal gesproken van tijdelijke aard zijn, kan men wel spreken van een economische
veroudering. Op basis van het feit dat de voornoemde rechten economische verouderen
moet er op grond van de richtlijn voor de jaarrekening op worden afgeschreven. Welke
termijn moet worden gehanteerd? Er wordt besloten om een onderscheid te maken op
investeringen in rechten voor en na 1 januari 2018. Het stelsel van fosfaatrechten is met
ingang van 1 januari 2018 ingevoerd. Zij vallen volledig onder het nieuwe
afschrijvingssysteem (ook al zijn in 2017 overeenkomsten aangegaan): tijdsevenredig
afschrijven met als einddatum 31 december 2027.

Voorbeeld:
Op 1 maart 2018 wordt geïnvesteerd in fosfaatrechten en deze rechten worden direct in
gebruik genomen. De afschrijvingstermijn is 9 jaar en 10 maanden (118 maanden). In 2018
kan er dus afgeschreven worden: 10 / 118 van de aanschaffingskosten van de
fosfaatrechten.

