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De RGS vaste activastaat is bedoeld om gegevens van de immateriële- en materiële vaste 
vanuit de boekhouding in een uniform formaat aan te leveren aan andere toepassingen. 
Denk aan de winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening en kredietrapportage. Gegevens als 
restwaarde en een specificatie voor de investeringsaftrek worden nu nog massaal met de 
hand overgenomen in bijvoorbeeld fiscale aangiftesoftware, terwijl dit eenvoudig automatisch 
is te regelen vanuit de boekhouding. 

De vaste activa kan beschouwd worden als een subadministratie van het grootboek. 
Daarmee is er een relatie met de corresponderende  RGS codes voor vaste activa, 
afschrijvingen en andere daarmee samenhangende rekeningen, zoals 
een herinvesteringsreserve en een herwaarderingsreserve. 

Uitgangspunten: 

1. Er wordt gebruik gemaakt van boekhoudsoftware die RGS-ready is. 
2. Er wordt gebruik gemaakt van boekhoudsoftware die beschikt over een volwaardige 

vaste activa administratie.Wat we daar onder verstaan komt hierna aan de orde. 
3. RGS en de vaste activa administratie is beide in gebruik via de hiervoor bedoelde 

boekhoudsoftware.  
4. Alles wordt bijgehouden in euro's. 

Volwaardige vaste activa administratie 
Je kunt besluiten om vaste activa te registreren in het grootboek zelf en daar ook periodiek 
de afschrijvingskosten te boeken. Dat laatste desgewenst via een vaste periodieke 
journaalpost. Al bij het vastleggen van de vaste activa mis je dan elementaire gegevens per 
actief die benodigd zijn voor een vaste activastaat, zoals: 

1. Datum aanschaf; 
2. Datum ingebruikname; als deze datum afwijkt van de aanschafwaarde is dit de datum 

waarop de afschrijving begint. 
3. Restwaarde;  
4. Afschrijving per periode; bijvoorbeeld percentage per jaar; 
5. WOZ-waarde; als het gaat om een bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld bij een 

kredietaanvraag. 
6. Bodemwaarde; als het gaat om een bedrijfsgebouw. Om te bepalen tot welk bedrag 

fiscaal afgeschreven mag worden. 

Naast genoemde elementen geeft een volwaardige vaste activa administratie ook inzicht in 
zaken als investeringen, desinvesteringen en boekwaardes. Inzicht in de vaste activa en de 
mutaties daarop kunnen dan tot uitdrukking gebracht worden via een vaste activastaat. 
 
Zie website Belastingdienst voor meer informatie over o.a. investering en desinvestering. 

Duurzaamheid 
De NBA heeft de Handleiding duurzaamheid klimaat, handvatten voor accountants 
uitgebracht (september 2021). In deze handleiding is de bijlage “Attentiepunten jaarrekening 
en klimaat” opgenomen. Met onder andere aandacht voor vaste activa. Zo wordt bij 
immateriële vaste activa verwezen naar ecologische veroudering en activering van 
klimaatkosten. En bij materiële vaste activa wordt verwezen naar onder andere het rekening 

http://www.rgsready.nl/
https://www.softwarepakketten.nl/wiki_uitleg/66&bronw=1/Boekhoudpakketten_selectie_checklist_Vaste_activa_administratie_en_afschrijvingen.htm
https://www.softwarepakketten.nl/wiki_uitleg/66&bronw=1/Boekhoudpakketten_selectie_checklist_Vaste_activa_administratie_en_afschrijvingen.htm
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeren_in_bedrijfsmiddelen


houden met subsidieregelingen en bijzondere waardeverminderingen (o.a. energie- of CO2-
intensieve activa).  

Met als uitgangspunt gegevens vastleggen bij de bron stellen wij voor bij de RGS vaste 
activastaat, voor zover mogelijk, rekening te houden met gegevens over duurzaamheid. Door 
het vastleggen van dergelijke gegevens in de vaste activa administratie (dus bij de bron) 
kunnen ze, al dan niet via de RGS vaste activastaat, gebruikt worden bij verschillende 
rapportages wat betreft duurzaamheid.  

Dit is ook aan de NBA gemeld. 

Extensie RGS brugstaat 
De RGS vaste activastaat kan op 2 manieren geïmplementeerd worden, te weten: 

1. Als optionele extensie van de bestaande RGS brugstaat. Optioneel, zodat e.e.a. 
backwards compatible blijft. 

2. Als afzonderlijk bestand.  

Beheer en specificatie STIPAC.nl 
RGS vaste activastaat. 

Overige bronnen 
Interessante bronnen zijn: 

• Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen; 
• Wiki Boekhoudpakketten, vaste activa administratie en afschrijvingen. 

  

https://www.stipac.nl/wiki_uitleg/8&bronw=1/RGS_vaste_activastaat_inleiding.htm
https://www.boekhoudplaza.nl/wiki_uitleg/8&bronw=1/RGS_en_Vaste_activa_en_afschrijvingen.htm
https://www.softwarepakketten.nl/wiki_uitleg/66&bronw=1/Boekhoudpakketten_selectie_checklist_Vaste_activa_administratie_en_afschrijvingen.htm


Bijlage specificatie elementen RGS vaste activastaat 

Gegevenselementen 

Via onderstaande tabel brengen we in beeld welke gegevenselementen aanwezig zijn in een 

vaste activa administratie versus de gegevenselementen die uitgevraagd worden: 

Toelichting tabel: 

BE = bedrijfseconomisch. 

Vaste activa element WIA 

(IB/VPB) 

Jaarrekening Krediet-

aanvraag 

Toelichting 

Naam activum Ja Ja Ja   

Aanschafwaarde Ja Ja Ja   

Aanschafdatum  Ja Ja Ja Om te bepalen of actief 

aangeschaft is in het lopend 

boekjaar. 

Datum ingebruikname  Ja  Ja Ja Als afwijkend van aanschafdatum. 

Dan start vanaf deze datum de 

afschrijving. 

 

Wordt tevens gebruikt om voorstel 

te doen voor bedrag investering in 

betreffende jaar. Voorstel is dan de 

aanschafwaarde. 

Indicatie registergoed Ja Ja Ja J/N 

Tevens ter controle op koppelen 

aan juiste RGS-codes. Zoals de 

code gebouwen en terreinen. Zie 

verderop. 

Fiscaal     

Fiscaal methode 

afschrijving 

Ja Ja, als gekozen 

voor fiscaal bij 

micro en klein. 

Ja, als alleen 

fiscaal 

aanwezig. 

PER = percentage per jaar 

WIL = Willekeurig 

NBK = Niet bekend   

Afschrijvingspercentage Ja Idem Idem Mits hiervoor PER gekozen 

Fiscaal Restwaarde  Ja  Idem  Idem    

Fiscaal Boekwaarde 

begin boekjaar  

Ja  Idem  Idem    

Fiscaal Afschrijving 

lopend boekjaar  

Ja  Idem  Idem    

Fiscaal Afschrijving 

cumulatief  

Ja  Idem  Idem    

Fiscaal Boekwaarde eind 

boekjaar  

Ja  Idem  Idem    

WOZ-waarde Ja  - Ja  Verplicht bij registergoederen. 

   

Vaststellingsdatum WOZ-

waarde 

Ja  -  Ja  Verplicht bij registergoederen   



Vaste activa element WIA 

(IB/VPB) 

Jaarrekening Krediet-

aanvraag 

Toelichting 

Bodemwaarde Ja - - Als het gaat om een 

bedrijfsgebouw. Ter bepaling 

fiscale afschrijving. 

Inbreng onroerende 

zaken in onderneming 

    

Eigen gebruik of 

belegging ingeval pand 

Ja -  Ja Fiscaal van belang voor bepalen 

van de bodemwaarde. Via code: 

EIG = eigen gebruik 

BEL = belegging 

NBK = Niet bekend 

NVT = Niet van toepassing 

Straat  Ja  Ja  

Huisnummer Ja - Ja  

Toevoeging huisnummer Ja - Ja  

Postcode Ja  Ja  

Woonplaats Ja  Ja  

Landcode Ja  Ja ISO 3166 Alpha-2 code 

leeg = NL 

T.b.v. desinvestering     

Datum buiten gebruik 

stelling  

Ja  Ja Ja   

Opbrengst na buiten 

gebruik stellen 

 Ja  Ja Ja Overdrachtsprijs (bij vervreemding) 

Bedrijfseconomisch    Alleen opgeven als afwijkend 

van fiscaal 

BE methode afschrijving  - Ja Ja  PER = Percentage per jaar 
WIL = Willekeurig 
NBK = Niet bekend 

Afschrijvingspercentage Ja Idem Idem Mits hiervoor PER gekozen 

BE Restwaarde   - Ja  Ja    

BE Boekwaarde begin 

boekjaar  

 - Ja  Ja   

BE Afschrijving lopend 

boekjaar  

 - Ja  Ja   

BE Afschrijving 

cumulatief  

 - Ja Ja    

BE Boekwaarde eind 

boekjaar  

 - Ja  Ja    

Duurzaamheid    Een aantal kenmerken is wellicht 

ook te gebruiken voor 

verplichtingen- en leaseregistratie. 

1) 



Vaste activa element WIA 

(IB/VPB) 

Jaarrekening Krediet-

aanvraag 

Toelichting 

Brandstoftype - - - Voor vervoermiddelen en 

bijvoorbeeld machines. 

Voorgesteld wordt te werken met 

een aparte codelijst met o.a.: 

FOS = Fossiel  

ELK = Elektra 

WAT= Waterstof; 

HYE = Hybride Elektra / fossiel 

HYW = Hybride Waterstof / fossiel 

NBK = Niet bekend 

NVT = Niet van toepassing. 

Ecologische veroudering - Ja Ja Toelichting 

Klimaat gerelateerde 

investering 

- Ja Ja Toelichting 

Bijzondere 

waardeverminderingen 

- Ja Ja Toelichting 

(o.a. energie- of CO2-intensieve 

activa) 

RGS koppeling     

RGS code actief  Ja  Ja  Ja   

RGS code afschrijving 

(balans)  

Ja  Ja Ja   

RGS code afschrijving 

(W&V)  

Ja  Ja Ja   

 
1) Duurzaamheid; 

Een aantal kenmerken is wellicht ook te gebruiken voor verplichtingen- en leaseregistratie. In die gevallen waar 

geen sprake is van een vaste activaregistratie. Denk bijvoorbeeld aan huur of operational lease.  

 

 


