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Om de VPB-aangifte te kunnen doen, wilt u fiscaal
administratief ‘in control’ zijn. Om een belangrijk 
onderdeel van dit proces te ondersteunen, kunt u in 
Trace Assets de fiscale boekwaarde van uw vastgoed 
berekenen en registreren conform de richtlijnen, die 
zijn vastgelegd in de VSO2-wetgeving.

Nadat u de bedrijfseconomische activa-
administratie heeft ingericht in Trace Assets, 
kunt u starten met het importeren van de fiscale 
beginbalans en de bodemwaarde op objectniveau. 
Tevens kunt u de vastgoedobjecten kenmerken 
op basis van de vastgoedtypen, die de VSO2 
onderscheidt.

Vervolgens koppelt u de fiscaal geactiveerde 
Investeringen aan de objecten. Het systeem 
berekent primo boekjaar op basis van de 
fiscale boekwaarde en de bodemwaarde de 
afschrijvingsruimte, die volledig wordt benut, mits 
deze aanwezig is. De afschrijvingsschema’s worden 
automatisch aangemaakt en u legt daarmee de 
fiscale boekwaarde vast ten behoeve van uw eigen 
dossiervorming ter ondersteuning van de jaarlijkse 
VPB-aangifte.

Als u gebruikmaakt van een herinvesteringsreserve 
(HIR) kunt u de dotaties en aanwendingen op 
investeringen registreren. Bij aanwending van de 
herinvesteringsreserve vindt in het systeem een 
controle plaats op het wel of niet voldoen aan de 
boekwaarde-eis. 

De bijlagen voor de jaarrekening ter ondersteuning 
van de VPB-aangifte vervaardigt u met variabele 
sorteer-,comprimeer- en totaliseeropties op basis 
van de vastgoeden investeringskenmerken, die door 

u zijn vastgelegd op object- en activaniveau. 
De gegevens exporteert u, al of niet via een 
hulpbestand, naar een spreadsheet. Zo kunt u een 
uitdraai maken van een fiscale activastaat en een 
overzicht samenstellen van de mutaties betreffende 
de herinvesteringsreserve.

Voordelen
Volledig benutten van de afschrijvingsruimte
Op basis van de jaarlijks ingevoerde bodemwaarde 
wordt primo boekjaar de afschrijvingsruimte 
bepaald per object.

Automatisch aanmaken afschrijvingsschema’s
Voor de gehele looptijd van de activa worden 
automatisch afschrijvingsschema’s gegenereerd. 
Hierdoor krijgt u eenvoudig inzicht in de fiscale 
boekwaarde van uw activa.

Gebruik herinvesteringsreserve (HIR) 
registreren en controle op boekwaarde-eis
U kunt bij een desinvestering in het systeem 
vastleggen of u de fiscale boekwinst wilt doteren 
aan de herinvesteringsreserve. Eveneens wordt 
de vervaltermijn van de herinvesteringsreserve 
getoond. Vervolgens kunt u op activaniveau 
de aanwending van de herinvesteringsreserve 
vastleggen, waarbij een controle wordt uitgevoerd 
op het wel of niet voldoen aan de boekwaarde-eis.

Van alle mutaties van de herinvesteringsreserve 
kunt u tot op activaniveau een overzicht uitdraaien. 
Zo kunt u zien op welke objecten een fiscale 
boekwinst is behaald, welke zijn gedoteerd aan de 
herinvesteringsreserve en op welke investeringen 
een aanwending heeft plaatsgevonden.

Complementair aan de bedrijfseconomische vastgoedadministratie kunt u de fiscale 
vastgoedadministratie voeren in Trace Assets. U kunt de fiscale afschrijving en het gebruik van de 
herinvesteringsreserve op activaniveau laten berekenen en registreren.
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