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Wet inkomstenbelasting 2001

Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 
(Belastingherziening 2001), laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 612

HOOFDSTUK 1
ALGEMENE BEPALINGEN 

InkomstenbelastingArtikel 1.1. Inkomstenbelasting
Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke per�
sonen.

PartnerregelingArtikel 1.2. Partnerregeling
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder partner:
a. de niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot;
b. de ongehuwde meerderjarige die:
1°. met de ongehuwde meerderjarige belastingplichtige in het kalenderjaar gedu�

rende meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en
gedurende die tijd op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschre�
ven in de basisadministratie persoonsgegevens en

2°. samen en uitsluitend met de belastingplichtige voor het kalenderjaar kiest voor
kwalificatie als partner.

2. Voor het kalenderjaar kan tevens voor kwalificatie als partner worden gekozen
indien:

a. de ongehuwde meerderjarige belastingplichtige in het voorafgaande kalender�
jaar samen met een ongehuwde meerderjarige heeft gekozen voor kwalificatie als
partner en

b. zij uitsluitend door het overlijden van de ongehuwde meerderjarige in het kalen�
derjaar niet gedurende meer dan zes maanden een gezamenlijke huishouding hebben
gevoerd.

3. Als partner kan niet worden aangemerkt: 
a. een bloedverwant in de eerste graad van de belastingplichtige, tenzij beiden bij

de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt of
b. een persoon die geen inwoner is van Nederland en niet kiest voor behandeling

als binnenlandse belastingplichtige.
4. Een persoon die duurzaam gescheiden van zijn echtgenoot leeft, wordt voor de

toepassing van dit artikel gelijkgesteld met een ongehuwde.
5. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt voor

de bepaling van aanverwantschap de kwalificatie als partner gelijkgesteld met het
huwelijk.

6. Indien een persoon meer dan één niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot
heeft, wordt alleen de echtgenoot uit de oudste verbintenis als partner aangemerkt.

KeuzeregelingArtikel 1.3. De keuze voor kwalificatie als partner
1. De gezamenlijke keuze van de belastingplichtige en de andere ongehuwde

meerderjarige voor de kwalificatie als partner wordt gemaakt bij verzoeken in ver�
band met voorlopige teruggaaf of bij aangifte.

2. De keuze voor de kwalificatie als partner geldt – tot herziening met ingang van
een kalenderjaar – voor de periode waarin de ongehuwde meerderjarige met de be�
lastingplichtige onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en op hetzelfde
woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de basisadministratie per�
soonsgegevens.
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3. Indien de belastingplichtige een keuze heeft gemaakt voor de kwalificatie als
partner van een ander, wordt deze ander ten aanzien van de belastingplichtige als
partner aangemerkt.

4. Een bij de aangifte gemaakte keuze voor de kwalificatie als partner kan voor het
desbetreffende kalenderjaar niet worden herzien.

Pleegkind Artikel 1.4. Pleegkind
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder
een kind mede verstaan een pleegkind, ook wat betreft bloed� en aanverwantschap.

Onderhoud van kind Artikel 1.5. In belangrijke mate onderhouden van kinderen
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen kunnen bij mi�
nisteriële regeling regels worden gesteld op grond waarvan wordt beoordeeld of een
kind in belangrijke mate wordt onderhouden.
(Zie ook: art. 2 Uitv.reg. IB 2001)

Mogendheid Artikel 1.6. Mogendheid
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden de lan�
den van het Koninkrijk der Nederlanden aangemerkt als afzonderlijke mogendhe�
den.

Lijfrente Artikel 1.7. Lijfrenten en pensioenen
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder lijfrente:
a. een aanspraak volgens een overeenkomst van levensverzekering (artikel 3.117)

op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden,
welke aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of
feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen, anders dan op grond van artikel
3.126, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, of ten behoeve van uitstel van betaling op
grond van artikel 25, vijfde lid, Invorderingswet 1990, alsmede de met een zodanige
aanspraak verband houdende aanspraak op winstuitkeringen;

b. een aanspraak op het tegoed van een lijfrentespaarrekening of op de waarde van
een lijfrentebeleggingsrecht (artikel 3.126a), welke aanspraak niet kan worden afge�
kocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid
kan dienen, anders dan op grond van artikel 3.126a, tweede lid, onderdeel c, onder
2°, of ten behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde lid, Invor�
deringswet 1990, alsmede de met een zodanige aanspraak verband houdende aan�
spraak op winstuitkeringen.

Pensioenregeling 2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder pensioen-
regeling:

a. een pensioenregeling overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbe�
lasting;

b. een pensioenregeling waaraan deelneming verplicht is op grond van de Wet ver�
plichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet op het notarisambt
of de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

c. een regeling van een andere mogendheid, die volgens de belastingwetten van dat
land, welke naar aard en strekking overeenkomen met de Nederlandse loonbelasting
of de inkomstenbelasting, als een pensioenregeling wordt beschouwd;

d.  een pensioenregeling van een internationale organisatie.
Unit-linked lijfrente 3. Aanspraken op periodieke uitkeringen waarvan de uitkeringen zijn ingegaan en

waarvan de hoogte van de uitkeringen niet voor de gehele uitkeringsperiode in geld�
eenheden is vastgesteld, worden gelijkgesteld met aanspraken op vaste en gelijkma�
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tige periodieke uitkeringen indien de aanspraken en uitkeringen voldoen aan bij mi�
nisteriële regeling te stellen regels.
(Zie ook: art. 2a, 2b, 45b Uitv.reg IB 2001)

Gelijkstelling met 
inkomen uit tegen-
woordige arbeid

Artikel 1.7a. Gelijkstelling met inkomen uit tegenwoordige arbeid
1. Voor de toepassing van de artikelen 8.11, 8.14a en 8.16 en de daarop berustende

bepalingen wordt met loon uit tegenwoordige arbeid gelijkgesteld:
a. inkomsten genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
b. uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg en aanvullingen daarop door

degene tot wie de belastingplichtige in dienstbetrekking staat.
2. Niet als loon uit tegenwoordige arbeid wordt aangemerkt het bedrag waarover

met toepassing van artikel 19g, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964
wordt beschikt door een werknemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd
van 61 jaar heeft bereikt.

3. Inkomsten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn niet uitkeringen of in�
komensvoorzieningen op grond van:

a. de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
b. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
c. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
d. de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
e. buitenlandse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die naar aard en strekking

overeenkomen met de regelingen die zijn vermeld in de onderdelen a, b, c en d.

Gelijkstelling met 
de premie voor een 
verzekering

Artikel 1.7b. Gelijkstelling met de premie voor een verzekering
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met de
premie voor een verzekering gelijkgesteld de op de verzekeringnemer drukkende
uitgaven ter beloning van de assurantietussenpersoon ter zake van het afsluiten dan
wel het verlengen van de desbetreffende verzekering of het incasseren van premies.

Europese regelsArtikel 1.8. Wederzijdse erkenning
Waar in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verwezen naar Neder�
landse voorschriften of verklaringen van Nederlandse instellingen, worden voor�
schriften van of verklaringen van instellingen in een van de lidstaten van de Europe�
se Unie die naar aard en strekking overeenkomen met eerstbedoelde Nederlandse
voorschriften of verklaringen van Nederlandse instellingen daarmee gelijkgesteld:

a. indien ter zake regelgeving in het kader van het Verdrag betreffende de Europese
Unie (Trb. 1992, 74) is vastgesteld waaruit de overeenkomst naar aard en strekking
blijkt;

b. in overige gevallen: voorzover dat bij ministeriële regeling is bepaald.

Gelijkstelling met 
basisadministratie 
persoonsgegevens

Artikel 1.9. Gelijkstelling met basisadministratie persoonsgegevens
1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met

de basisadministratie persoonsgegevens gelijkgesteld een daarmee naar aard en
strekking overeenkomende administratie buiten Nederland.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de situatie
dat een persoon niet in Nederland woont en niet is ingeschreven in een naar aard en
strekking met de basisadministratie persoonsgegevens overeenkomende administra�
tie buiten Nederland.

Artikel 1.10. Vervallen
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HOOFDSTUK 2
RAAMWERK 

Afdeling 2.1
Belastingplichtigen 

Subjectieve belas-
tingplicht

Artikel 2.1. Belastingplichtigen
1. Belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting zijn de natuurlijke personen

die:
a. in Nederland wonen (binnenlandse belastingplichtigen) of
b. niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlandse

belastingplichtigen).
2. Nederlands inkomen is inkomen bedoeld in hoofdstuk 7.

Woonplaatsfictie Artikel 2.2. Woonplaatsfictie
1. Een persoon die ophoudt in Nederland te wonen en binnen een jaar daarna weer

in Nederland gaat wonen zonder intussen in een andere mogendheid te hebben ge�
woond, wordt ook tijdens zijn afwezigheid geacht in Nederland te hebben gewoond.
De vorige volzin is niet van toepassing indien de bedoelde persoon aannemelijk
maakt dat hij in een lidstaat van de Europese Unie of een bij ministeriële regeling
aangewezen mogendheid waarmee Nederland een regeling ter voorkoming van dub�
bele belasting is overeengekomen die voorziet in de uitwisseling van inlichtingen,
als inwoner aan de belastingheffing is onderworpen en de heffingsgrondslagen in die
lidstaat of andere mogendheid hoofdzakelijk gelijk zijn aan de in artikel 2.3 genoem�
de heffingsgrondslagen.

Dienstbetrekking 
tot Staat

2. Een Nederlander die in dienstbetrekking staat tot de Staat der Nederlanden,
wordt steeds geacht in Nederland te wonen indien hij is uitgezonden:

a. als lid van een diplomatieke, permanente of consulaire vertegenwoordiging van
het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland; of

b. om in het kader van een verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is, in
een andere mogendheid werkzaamheden te verrichten.

3. Indien een Nederlander op grond van het tweede lid geacht wordt in Nederland
te wonen, worden de partner en de kinderen die jonger zijn dan 27 jaar en die in be�
langrijke mate door hem worden onderhouden, tevens geacht in Nederland te wonen.
(Zie ook: art. 3 Uitv.reg. IB 2001)

Afdeling 2.2
Heffingsgrondslagen 

Objectieve belas-
tingplicht

Artikel 2.3. Heffingsgrondslagen
De inkomstenbelasting wordt geheven over het door de belastingplichtige in het ka�
lenderjaar genoten:

a. belastbare inkomen uit werk en woning;
b. belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang en
c. belastbare inkomen uit sparen en beleggen.

Woning en werk Artikel 2.4. Bepalingen heffingsgrondslagen
1. Het belastbare inkomen uit werk en woning wordt bepaald:
a. voor binnenlandse belastingplichtigen: volgens de regels van hoofdstuk 3;
b. voor buitenlandse belastingplichtigen: volgens de regels van afdeling 7.2.

Aanmerkelijk be-
lang

2. Het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang wordt bepaald:
a. voor binnenlandse belastingplichtigen: volgens de regels van hoofdstuk 4;
b. voor buitenlandse belastingplichtigen: volgens de regels van afdeling 7.3.



IB

Wet inkomstenbelasting 2001

19

Sparen en beleggen3. Het belastbare inkomen uit sparen en beleggen wordt bepaald:
a. voor binnenlandse belastingplichtigen: volgens de regels van hoofdstuk 5;
b. voor buitenlandse belastingplichtigen: volgens de regels van afdeling 7.4.

Keuzeregeling bui-
tenlandse belas-
tingplichtigen

Artikel 2.5. Keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen
1. De binnenlandse belastingplichtige die niet gedurende het gehele kalenderjaar

in Nederland woont, en de buitenlandse belastingplichtige die als inwoner van een
andere lidstaat van de Europese Unie of van een bij ministeriële regeling aangewe�
zen andere mogendheid waarmee Nederland een regeling ter voorkoming van dub�
bele belasting is overeengekomen die voorziet in de uitwisseling van inlichtingen, in
de belastingheffing van die lidstaat of mogendheid wordt betrokken, kunnen kiezen
voor toepassing van de regels van deze wet voor binnenlandse belastingplichtigen.
Voor de toepassing van deze bepaling kunnen bij ministeriële regeling bewijsmid�
delen worden voorgeschreven. Een persoon die niet belastingplichtig is kan kiezen
voor toepassing van de regels van deze wet voor binnenlandse belastingplichtigen
indien hij daardoor wordt aangemerkt als partner van een belastingplichtige. De per�
soonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6) en de negatieve inkomsten uit gemeenschappe�
lijke inkomensbestanddelen als bedoeld in artikel 2.17 blijven buiten aanmerking
voorzover deze bij de partner bij de belastingheffing in de woonstaat in aanmerking
kunnen worden genomen.

2. De keuze geldt niet voor toepassing van de artikelen 3.60, 3.83, 3.116, vierde
lid, 3.136, 4.16, eerste lid, onderdeel h, 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18, 4.25 en 9.2.
De artikelen 7.2, achtste tot en met twaalfde lid, en 7.5, zevende lid, blijven van toe�
passing. Bij de toepassing van de artikelen 2.7, eerste en tweede lid, en 8.1, onder�
deel b, blijft de zinsnede ‘na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele
belasting’ buiten aanmerking. Artikel 8.9, derde lid, vindt geen toepassing.

Gevolgen beëindi-
ging keuze binnen-
lands belasting-
plichtige

3. Indien de belastingplichtige niet langer kiest voor de toepassing van de regels
van deze wet voor binnenlandse belastingplichtigen, wordt in het laatste jaar dat
voorafgaat aan het eerste jaar waarin de binnenlandse belastingplichtige die niet ge�
durende het gehele kalenderjaar in Nederland woont, of de buitenlandse belasting�
plichtige niet heeft gekozen voor de regels die gelden voor binnenlandse belasting�
plichtigen, het inkomen vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan de in de laatste
acht jaar ten laste van het inkomen gekomen negatieve bedragen die niet behoren tot
het Nederlandse inkomen volgens artikel 7.1 en die negatieve bedragen die daartoe
wel behoren maar waarover het heffingsrecht op grond van het belastingverdrag niet
aan Nederland is toegewezen. De vorige volzin is niet van toepassing met betrekking
tot negatieve bedragen uit kalenderjaren van binnenlandse belastingplicht en de per�
soonsgebonden aftrek als bedoeld in hoofdstuk 6.

4. In gevallen als bedoeld in het derde lid, wordt de aanslag over het in dat lid be�
doelde jaar verhoogd met het bedrag van de belastingkorting voor verlies uit aanmer�
kelijk belang dat in de laatste acht jaar in mindering is gebracht op de belasting op
het belastbare inkomen uit werk en woning of de volgens artikel 10 van de Wet fi�
nanciering sociale verzekeringen berekende premie voor de volksverzekeringen.

Delegatie5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld voor de ver�
mindering van belasting en de verrekening van dividendbelasting voor dat deel van
het belastbare inkomen dat niet behoort tot het Nederlandse inkomen volgens artikel
7.1, en dat deel dat wel daartoe behoort maar waarover het heffingsrecht op grond
van het belastingverdrag niet aan Nederland is toegewezen.
(Zie ook: art. 2 t/m 11 Uitv.besl. IB 2001)
(Zie ook: art. 3 Uitv.reg. IB 2001)
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Keuzeregeling des-
kundigen van buiten 
Nederland

Artikel 2.6. Keuzerecht voor in het buitenland geworven deskundigen
Voor bepaalde groepen werknemers die van buiten Nederland in dienstbetrekking
worden genomen als bedoeld in artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de
loonbelasting 1964, kunnen bij algemene maatregel van bestuur, onder daarbij te
stellen voorwaarden, regels worden gesteld volgens welke zij kunnen kiezen voor
gehele of gedeeltelijke toepassing van de regels van deze wet voor buitenlandse be�
lastingplichtigen.
(Zie ook: art. 11 Uitv.besl. IB 2001)

Afdeling 2.3
Verschuldigde inkomstenbelasting 

Boxensysteem Artikel 2.7. Verschuldigde inkomstenbelasting; hoofdregel
1. De over een kalenderjaar verschuldigde inkomstenbelasting is het gezamenlijke

bedrag van de over het kalenderjaar berekende belasting op:
a. het belastbare inkomen uit werk en woning;
b. het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang en
c. het belastbare inkomen uit sparen en beleggen.
Voor belastingplichtigen die gedurende het gehele kalenderjaar, dan wel geduren�

de het kalenderjaar vanaf hun geboorte of tot aan hun overlijden, onder de regels van
deze wet voor binnenlandse belastingplichtigen vallen, wordt het op grond van de
eerste volzin berekende gezamenlijke bedrag, na toepassing van regelingen ter voor�
koming van dubbele belasting, verminderd met het bedrag van de heffingskorting
voor de inkomstenbelasting (artikel 8.3).

Samenloop hef-
fingskortingen

2. Indien de belastingplichtige ook premieplichtig is voor de volksverzekeringen
en de volgens artikel 12, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen
berekende heffingskorting voor de volksverzekeringen niet volledig kan worden
verrekend met de volgens artikel 10 van de Wet financiering sociale verzekeringen
berekende premie voor de volksverzekeringen, wordt het bedrag van de verschuldig�
de inkomstenbelasting, na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele
belasting, ook met dat niet verrekende deel verminderd.

Inwerkingtreding 
op een bij KB te 
bepalen tijdstip

Zie voor de wijzigingen die bij Koninklijk Besluit in werking treden, artikel I, onder-
deel A bis, van de Overige fiscale maatregelen 2010 (Stb. 2009, 610). Genoemd ar-
tikel luidt als volgt:
A bis. In artikel 2.7, eerste lid, tweede volzin, wordt 'verminderd met het bedrag van
de heffingskorting voor de inkomstenbelasting (artikel 8.3)' vervangen door: ver-
minderd met het bedrag van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting (artikel
8.3) en vermeerderd met het bedrag van de heffingstoeslag (artikel 8.22). 

Gewone aanslag Artikel 2.8. Verschuldigde inkomstenbelasting op gewone aanslag
1. Indien in het belastbare inkomen uit werk en woning of het belastbare inkomen

uit aanmerkelijk belang te conserveren inkomen is begrepen, is de verschuldigde be�
lasting voorzover deze bij wege van aanslag wordt geheven de belasting die wordt
berekend over de belastbare inkomens, verminderd met het daarin begrepen te con�
serveren inkomen. 

Te conserveren in-
komen

2. Als te conserveren inkomen worden aangemerkt de positieve inkomensbestand�
delen die in aanmerking zijn genomen op grond van de artikelen 3.58, eerste lid,
3.64, eerste lid, 3.83, eerste of tweede lid, 3.116, vierde lid, 3.133, tweede lid, onder�
delen h of j, 3.136, eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid, 4.16, eerste lid, onder�
deel h, 7.2, achtste lid, of 7.5, vierde, vijfde of zevende lid.
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Stakingswinst bij 
overlijden

3. Op een bij de aangifte gedaan verzoek wordt het positieve inkomensbestanddeel
dat in aanmerking is genomen op grond van artikel 3.58, eerste lid, geheel of gedeel�
telijk niet als te conserveren inkomen aangemerkt.

Vervreemdings-
voordeel bij schei-
ding

4. Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden wordt als te conserveren in�
komen aangemerkt het vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang wegens een
overgang krachtens huwelijksvermogensrecht op een niet in Nederland wonende
verkrijger of wegens een verdeling van een huwelijksgemeenschap naar een zodani�
ge verkrijger binnen twee jaren na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, in�
dien de verkregen aandelen of winstbewijzen geen deel uitmaken van het vermogen
van een voor zijn rekening gedreven Nederlandse onderneming als bedoeld in artikel
7.2 en niet tot het resultaat van een werkzaamheid in Nederland van hem behoren.

Vervreemdings-
voordeel bij over-
gang krachtens erf-
recht

5. Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden wordt als te conserveren in�
komen aangemerkt het in de tweede volzin aangeduide gedeelte van het vervreem�
dingsvoordeel uit aanmerkelijk belang wegens een overgang krachtens erfrecht on�
der algemene titel of onder bijzondere titel op een natuurlijk persoon die niet in Ne�
derland woont. Als te conserveren inkomen wordt aangemerkt het deel dat uitgaat
boven het vervreemdingsvoordeel dat ingevolge artikel 4.17a in aanmerking zou zijn
genomen wanneer de natuurlijk persoon, bedoeld in de eerste volzin, in Nederland
zou hebben gewoond ten tijde van de overgang.

Vervreemdings-
voordeel bij over-
gang krachtens erf-
recht

6. Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden wordt als te conserveren in�
komen aangemerkt het in de tweede volzin aangeduide gedeelte van het vervreem�
dingsvoordeel uit aanmerkelijk belang wegens een verdeling van een nalatenschap
naar een natuurlijk persoon die niet in Nederland woont binnen twee jaar na het over�
lijden van de erflater. Als te conserveren inkomen wordt aangemerkt het deel dat uit�
gaat boven het vervreemdingsvoordeel dat ingevolge artikel 4.17b in aanmerking
zou zijn genomen wanneer de natuurlijk persoon, bedoeld in de eerste volzin, in Ne�
derland zou hebben gewoond ten tijde van de verdeling.

7. Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden wordt als te conserveren in�
komen aangemerkt het in de tweede volzin aangeduide gedeelte van het vervreem�
dingsvoordeel uit aanmerkelijk belang wegens een vervreemding aan een natuurlijk
persoon die niet in Nederland woont en bij welke vervreemding artikel 4.22 toepas�
sing heeft gevonden. Als te conserveren inkomen wordt aangemerkt het deel dat uit�
gaat boven het vervreemdingsvoordeel dat ingevolge artikel 4.17c in aanmerking
zou zijn genomen wanneer de natuurlijk persoon, bedoeld in de eerste volzin, in Ne�
derland zou hebben gewoond ten tijde van de vervreemding.

Conserverende aan-
slag

Artikel 2.9. Verschuldigde belasting op conserverende aanslag
1. De over te conserveren inkomen verschuldigde belasting is het volgens artikel

2.7 bepaalde bedrag aan belasting verminderd met het volgens artikel 2.8 bepaalde
bedrag aan belasting, met dien verstande dat de belasting ten minste wordt gesteld
op het bedrag aan belasting dat verschuldigd zou zijn indien het te conserveren in�
komen het enige inkomen zou zijn.

2. Indien een met toepassing van artikel 2.8 vastgestelde belastingaanslag wordt
verminderd, anders dan ingevolge verliesverrekening, en deze vermindering gevol�
gen heeft voor de over te conserveren inkomen verschuldigde belasting, brengt de
inspecteur de desbetreffende belastingaanslag daarmee in overeenstemming bij voor
bezwaar vatbare beschikking.

Tarief box 1Artikel 2.10. Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning
De belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning (afdeling 3.1 respectie�
velijk afdeling 7.2) wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel. 
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Indien de premieheffing wordt ingepast in de tariefstelling van artikel 2.10, ontstaat
het volgende beeld:

Tarief box 1 65+ Artikel 2.10a. Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning voor belasting-
plichtigen geboren vóór 1 januari 1946
In afwijking van artikel 2.10 wordt voor de belastingplichtige die geboren is vóór
1 januari 1946 de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning (afdeling
3.1 respectievelijk afdeling 7.2) bepaald aan de hand van de volgende tabel.

Indien de premieheffing wordt ingepast in de tariefstelling van artikel 2.10, ontstaat
het volgende beeld:

Bij een belastbaar inko�
men uit werk en woning 
van meer dan

maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde 
bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt be�
rekend door het in kolom IV vermelde percentage 
te nemen van het gedeelte van het belastbare inko�
men uit werk en woning dat het in kolom I vermel�
de bedrag te boven gaat

I II III IV

– € 18 218 – 2,30%

€ 18 218 € 32 738 € 419 10,80%

€ 32 738 € 54 367 € 1 987 42%

€ 54 367 – € 11 071 52%

Belastbaar inko-
men meer dan

doch niet meer dan tarief premie volks-
verzekeringen 

totaal tarief heffing over totaal 
van de schijven

– € 18 218 2,30% 31,15% 33,45% € 6 093
€ 18 218 € 32 738 10,80% 31,15% 41,95% € 12 184
€ 32 738 € 54 367 42% 42% € 21 268
€ 54 367 52% 52%

Bij een belastbaar inko�
men uit werk en woning 
van meer dan

maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde 
bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt be�
rekend door het in kolom IV vermelde percentage 
te nemen van het gedeelte van het belastbare inko�
men uit werk en woning dat het in kolom I vermel�
de bedrag te boven gaat

I II III IV

– € 18 218 – 2,30%

€ 18 218 € 32 738 € 419 10,80%

€ 32 738 € 54 367 € 1 987 42%

€ 54 367 – € 11 071 52%

Belastbaar inko-
men meer dan

doch niet meer dan belastingtarief tarief premie volks-
verzekeringen

totaal tarief heffing over totaal 
van de schijven

– € 18 218 2,30% 13,25% 15,55% € 2 832
€ 18 218 € 32 738 10,80% 13,25% 24,05% € 6 324
€ 32 738 € 54 367 42% 42% € 15 408
€ 54 367 52% 52%
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Overschrijding pen-
sioenmaximum

Artikel 2.11. Overschrijding pensioenmaximum
Voor de belastingplichtige die geen premie voor de algemene ouderdomsverzeke�
ring verschuldigd is ingevolge artikel 10 van de Wet financiering sociale verzekerin�
gen wordt de verschuldigde belasting over uitkeringen of bedragen die zouden moe�
ten worden uitgekeerd als bedoeld in artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loon�
belasting 1964, gesteld op de som van de belasting en de premie voor de algemene
ouderdomsverzekering die daarover ingevolge de Wet financiering sociale verzeke�
ringen verschuldigd zou zijn door een persoon die wel de premie voor de algemene
ouderdomsverzekering verschuldigd is en overigens in dezelfde omstandigheden
verkeert als de belastingplichtige.

Verrekening belas-
tingkorting voor 
verlies uit aanmer-
kelijk belang

Artikel 2.11a. Verrekening belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk be-
lang

1. De belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning nadat de regelingen
ter voorkoming van dubbele belasting zijn toegepast, wordt verminderd op de voet
van artikel 4.53 met een nog niet in aanmerking genomen belastingkorting voor ver�
lies uit aanmerkelijk belang. De in de eerste volzin bedoelde belasting op het belast�
bare inkomen uit werk en woning wordt bepaald zonder rekening te houden met te
conserveren inkomen.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt, indien ingevolge artikel 9.1, derde lid,
de heffing van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen geschiedt bij
wege van één aanslag, onder belasting mede verstaan de in die aanslag te begrijpen
premie voor de volksverzekeringen.

3. De vermindering van de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning
vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur.

4. De inspecteur geeft de beschikking gelijktijdig met het vaststellen van de aan�
slag over het jaar waarbij de belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang
wordt verrekend.

5. Het bedrag van de verrekende belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk be�
lang wordt op het aanslagbiljet afzonderlijk vermeld.

6. Rechtsmiddelen tegen de beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op
de toepassing van artikel 4.53, alsmede, indien geen belasting is verschuldigd, tegen
de grootte van het verrekende bedrag.

Box 2Artikel 2.12. Tarief belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
De belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (afdeling 4.1 respec�
tievelijk afdeling 7.3) bedraagt 25%. 

Box 3Artikel 2.13. Tarief belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
De belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (afdeling 5.1 respec�
tievelijk afdeling 7.4) bedraagt 30%.

Afdeling 2.4
Toerekeningsregels 

RangorderegelingArtikel 2.14. Toerekening tussen en binnen de belastbare inkomens
1. Indien een voordeel op grond van meer dan een hoofdstuk, afdeling of paragraaf

als bestanddeel, al dan niet vrijgesteld, van een van de belastbare inkomens zou kun�
nen worden aangemerkt, wordt het voordeel uitsluitend op grond van het als eerste
opgenomen hoofdstuk of de als eerste opgenomen afdeling of paragraaf aangemerkt
als bestanddeel van het desbetreffende belastbare inkomen.
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2. Voorzover vermogensbestanddelen inkomen, al dan niet vrijgesteld, uit werk en
woning of uit aanmerkelijk belang genereren, worden zij niet in aanmerking geno�
men voor de bepaling van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen.

3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid worden:
a. schulden ter zake waarvan de renten op basis van een specifieke bepaling in

hoofdstuk 3 of hoofdstuk 4 van aftrek zijn uitgesloten, in aanmerking genomen bij
de bepaling van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen;

b. vermogensbestanddelen, of delen daarvan, die gedurende een periode van niet
meer dan drie achtereenvolgende maanden inkomen uit werk en woning of aanmer�
kelijk belang genereren, en daaraan voorafgaand en daaropvolgend inkomen uit spa�
ren en beleggen genereren, tevens in aanmerking genomen bij de bepaling van het
belastbare inkomen uit sparen en beleggen indien in deze periode een begindatum of
een einddatum is gelegen als bedoeld in artikel 5.2;

c. vermogensbestanddelen, of delen daarvan, die gedurende een periode van meer
dan drie achtereenvolgende maanden, maar niet meer dan zes achtereenvolgende
maanden inkomen uit werk en woning of uit aanmerkelijk belang genereren, en daar�
aan voorafgaand en daaropvolgend inkomen uit sparen en beleggen genereren, te�
vens in aanmerking genomen bij de bepaling van het belastbare inkomen uit sparen
en beleggen indien in deze periode een begindatum of einddatum is gelegen als be�
doeld in artikel 5.2, tenzij de belastingplichtige aannemelijk maakt dat aan zijn han�
delingen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen;

Werkruimte d. van een werkgever die een met de belastingplichtige verbonden persoon is als
bedoeld in artikel 3.91, of waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden
persoon als bedoeld in artikel 3.92 een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in
hoofdstuk 4, uitgezonderd de artikelen 4.10 en 4.11, ontvangen vergoedingen ter
zake van kosten en lasten die verband houden met een werkruimte ten behoeve van
hemzelf in zijn woning, niet in aanmerking genomen bij de bepaling van het belast�
bare loon, doch bij de bepaling van het belastbare resultaat uit overige werkzaamhe�
den en wordt die werkruimte tot het vermogen van die werkzaamheid gerekend, in�
dien de werkruimte een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van de woning
vormt en:

1º. ingeval de belastingplichtige tevens een werkruimte buiten die woning ter be�
schikking heeft, hij zijn belastbaar loon hoofdzakelijk in de werkruimte in die wo�
ning verwerft, of

2º. ingeval de belastingplichtige niet tevens een werkruimte buiten die woning ter
beschikking heeft, hij zijn belastbaar loon hoofdzakelijk in of vanuit de werkruimte
in die woning verwerft en in belangrijke mate in de werkruimte in die woning ver�
werft.

4. Met betrekking tot het derde lid, onderdelen b en c, is artikel 5.3, vierde lid, van
overeenkomstige toepassing. Met betrekking tot het derde lid, onderdeel d, is artikel
3.16, twaalfde lid, van overeenkomstige toepassing.

Lijfrente 5. Voor gevallen waarin een premie voor een lijfrente of een andere periodieke uit�
kering of verstrekking uit een inkomensvoorziening niet geheel als uitgave voor een
inkomensvoorziening in aanmerking is genomen, kunnen bij ministeriële regeling
regels worden gesteld met betrekking tot de toerekening van de risicodekking, de
overige kosten en het rendement aan het gedeelte van het recht dat in aanmerking
wordt genomen bij het belastbare inkomen uit werk en woning en het gedeelte dat in
aanmerking wordt genomen bij het belastbare inkomen uit sparen en beleggen.
(Zie ook: art. 4 Uitv.reg. IB 2001)

Artikel 2.14a. Toerekening afgezonderd particulier vermogen
Toerekening 1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden de

bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd
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particulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, geacht bij degene die dat vermo�
gen bij leven of bij overlijden heeft afgezonderd tot zijn bezit te behoren, onderschei�
denlijk op te komen (toerekening). Na het overlijden van de persoon, bedoeld in de
eerste volzin, worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitga�
ven van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, toege�
rekend aan diens erfgenamen, per erfgenaam in dezelfde verhouding als hij verkrij�
ger krachtens erfrecht is van de overledene. Vanaf het moment dat de in de vorige
volzin bedoelde erfgenaam is overleden, treden diens erfgenamen en de daaropvol�
gende erfgenamen in de plaats van de overleden erfgenaam, per erfgenaam in dezelf�
de verhouding als hij erfgenaam is van de overleden erfgenaam waarvoor hij in de
plaats treedt.

Afgezonderd parti-
culier vermogen

2. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt
verstaan onder een afgezonderd particulier vermogen, niet zijnde een instelling als
bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder 8°, van de Successiewet 1956: een afgezon�
derd vermogen waarmee meer dan bijkomstig een particulier belang wordt beoogd,
tenzij tegenover de afzondering van dit vermogen:

a. een uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen
van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten heeft plaatsgevonden, of

b. een economische deelgerechtigdheid is ontstaan.
3. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt on�

der het afzonderen van vermogen verstaan:
a. het om niet of onder in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke voorwaar�

den rechtens dan wel in feite, direct of indirect afzonderen van vermogensbestand�
delen in een afgezonderd particulier vermogen;

b. het rechtens dan wel in feite, direct of indirect, vervreemden van vermogensbe�
standdelen aan een afgezonderd particulier vermogen waarmee meer dan bijkomstig
een particulier belang wordt beoogd van de vervreemder, van zijn partner of van een
of meer van zijn bloed� of aanverwanten in de rechte lijn of tot en met de vierde
graad van de zijlijn.

Erfgenaam4. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt on�
der een erfgenaam mede verstaan een persoon die is onterfd en die rechtens dan wel
in feite, direct of indirect, begunstigde is van het afgezonderd particulier vermogen
of wiens partner of bloed� of aanverwant in de rechte lijn in feite, direct of indirect,
begunstigde is van het afgezonderd particulier vermogen.

5. In afwijking van het eerste lid worden de bezittingen en schulden alsmede de
opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen toegerekend aan
een persoon die rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde is van het
afgezonderd particulier vermogen indien degene die het vermogen heeft afgezon�
derd, diens partner en diens erfgenamen niet zijn te bepalen. Ingeval er meer begun�
stigden zijn, vindt naar verhouding van de mate van begunstiging de toerekening aan
de begunstigden plaats.

Erfgenaam-niet be-
gunstigde

6. Het eerste lid, tweede en derde volzin, is niet van toepassing met betrekking tot
een erfgenaam, ingeval blijkt dat deze persoon en diens partner niet rechtens dan wel
in feite, direct of indirect, begunstigde zijn van het afgezonderd particulier vermogen
en dit ook niet kunnen worden. Ingeval de eerste volzin toepassing vindt, worden de
bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van het afgezonderd
particulier vermogen toegerekend aan de overige erfgenamen in dezelfde verhou�
ding als zij verkrijgers krachtens erfrecht zouden zijn geweest bij uitsluiting van de
in de eerste volzin bedoelde erfgenaam. De in het eerste lid, tweede en derde volzin,
bedoelde toerekening is niet van toepassing ingeval blijkt dat de erfopvolging krach�
tens uiterste wilsbeschikking in overwegende mate is gericht op het geheel of ge�
deeltelijk ontgaan of uitstellen van de in het eerste lid, tweede en derde volzin, be�
doelde toerekening.
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Uitgesloten bezit-
tingen en schulden

7. Onder de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven, bedoeld
in het eerste lid, worden niet begrepen de bezittingen en schulden alsmede de op�
brengsten en uitgaven waarvoor het afgezonderd particulier vermogen wordt betrok�
ken in een belasting naar de winst die resulteert in een naar Nederlandse begrippen
reële heffing, waarbij het afgezonderd particulier vermogen wordt geacht een onder�
neming te drijven met behulp van zijn gehele vermogen.

8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de in dit artikel bedoelde toerekening.
(Zie ook: art. 4 Uitv.reg. IB 2001)

Inkomen van kind Artikel 2.15. Toerekening inkomensbestanddelen van een minderjarig kind
1. Voor de toepassing van deze wet, behoudens voorzover het de toepassing van

artikel 2.16 betreft, wordt geen rekening gehouden met het wettelijk vruchtgenot van
het vermogen van een minderjarig kind.

2. Het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden als bedoeld in de artikelen
3.91, eerste lid, onderdelen a en b, en derde lid, en 3.92, de belastbare inkomsten uit
eigen woning, het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang en de rendements�
grondslag voor het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, van een minderjarig
kind worden toegerekend aan de ouder die het gezag over het kind uitoefent.

3. Met de ouder die het gezag over het kind uitoefent, wordt, indien niet tevens een
andere ouder het gezag uitoefent, gelijkgesteld de ouder die van het ouderlijk gezag
is ontheven volgens artikel 266 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Verdeling tussen 
ouders

4. Indien het gezag over het kind aan meer dan één ouder toekomt, worden de in
het tweede lid bedoelde inkomensbestanddelen in gelijke delen aan ieder van hen
toegerekend. 

Verhaalsrecht op 
kind

Artikel 2.16. Verhaalsrecht
1. De belastingplichtige aan wie inkomensbestanddelen van een kind zijn toegere�

kend en die daarvan niet het vruchtgenot heeft, heeft verhaal op dat kind voor een
gedeelte van de door hem verschuldigde inkomstenbelasting, voorzover deze is vol�
daan.

2. Het in het eerste lid bedoelde gedeelte wordt gesteld op een evenredig gedeelte
van de verschuldigde belasting, bepaald naar de verhouding waarin de belastbare in�
komsten uit eigen woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang of het belastbare in�
komen uit sparen en beleggen van dat kind dat bij de vaststelling van de belasting�
schuld in aanmerking is genomen, staat tot het inkomen uit werk en woning, het in�
komen uit aanmerkelijk belang onderscheidenlijk het belastbare inkomen uit sparen
en beleggen dat tot de belastingschuld heeft geleid.

3. Indien in het belastbare inkomen uit werk en woning of het belastbare inkomen
uit aanmerkelijk belang te conserveren inkomen is begrepen, wordt het in het eerste
lid bedoelde gedeelte bepaald met overeenkomstige toepassing van de artikelen 2.8,
eerste lid, en 2.9.

4. Van het eerste lid kan bij overeenkomst worden afgeweken.

Toerekening part-
ners

Artikel 2.17. Toerekening inkomensbestanddelen en bestanddelen van de ren-
dementsgrondslag van de belastingplichtige en zijn partner

1. Inkomensbestanddelen van de belastingplichtige en zijn partner worden in aan�
merking genomen bij degene door wie de inkomensbestanddelen zijn genoten of op
wie deze drukken. Bestanddelen van de rendementsgrondslag van de belastingplich�
tige en zijn partner worden in aanmerking genomen bij degene tot wiens bezit die
bestanddelen behoren.

2. Gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en de gezamenlijke grondslag spa�
ren en beleggen, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, van de belastingplichtige en zijn
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partner worden geacht bij hen op te komen respectievelijk tot hun bezit te behoren,
in de onderlinge verhouding die zij daarvoor ieder jaar bij het doen van aangifte kie�
zen.

3. Een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel wordt geacht bij de belasting�
plichtige en zijn partner voor de helft op te komen en de gezamenlijke grondslag spa�
ren en beleggen wordt geacht bij de belastingplichtige en zijn partner voor de helft
tot hun bezit te behoren voorzover zij daarvoor geen onderlinge verhouding hebben
gekozen.

Wijziging onderlin-
ge verhouding

4. De voor een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel of voor de gezamenlijke
grondslag sparen en beleggen tot stand gekomen onderlinge verhouding kan door de
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk worden gewijzigd tot het moment
waarop de aanslag, navorderingsaanslag, conserverende aanslag of conserverende
navorderingsaanslag van de belastingplichtige en zijn partner, onherroepelijk vast�
staan. In afwijking van de eerste volzin kunnen de belastingplichtige en zijn partner
de tot stand gekomen onderlinge verhouding nog wijzigen tot zes weken na een uit�
spraak van de Hoge Raad ingeval een in de eerste volzin bedoelde aanslag vanwege
die uitspraak onherroepelijk komt vast te staan.

Gemeenschappelij-
ke inkomensbe-
standdelen

5. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar dezelfde partner
heeft, zijn gemeenschappelijke inkomensbestanddelen:

a. belastbare inkomsten uit eigen woning;
b. het inkomen uit aanmerkelijk belang vóór vermindering met de persoonsgebon�

den aftrek;
c. de persoonsgebonden aftrek.

Toerekening nega-
tieve PGA

6. Indien een persoonsgebonden aftrek van een belastingplichtige in aanmerking is
genomen bij zijn partner wordt een met die aftrek verband houdende negatieve per�
soonsgebonden aftrek eveneens in aanmerking genomen bij die partner, zo die per�
soon nog steeds kan kwalificeren als partner van de belastingplichtige.

Opteren voor part-
nerschap

7. Indien de belastingplichtige gedurende een deel van het kalenderjaar een partner
heeft wordt hij voor de toepassing van dit artikel geacht het gehele kalenderjaar die
partner te hebben gehad indien hij daarvoor samen met die partner kiest. De keuze
wordt gemaakt bij verzoeken in verband met voorlopige teruggaaf of bij aangifte. In�
geval de belastingplichtige of zijn partner als gevolg van overlijden niet het gehele
kalenderjaar binnenlands belastingplichtig is, geldt de keuze niet voor de toepassing
van hoofdstuk 5. De eerste volzin is niet van toepassing ingeval de belastingplichtige
of zijn partner als gevolg van emigratie of immigratie niet het gehele kalenderjaar
binnenlands belastingplichtig is en niet kiest voor toepassing van artikel 2.5.

8. In afwijking van het vijfde lid en artikel 5.2, tweede lid, zijn het tweede tot en
met het vierde lid ook van toepassing op de belastingplichtige en zijn partner, be�
doeld in het zevende lid, vierde volzin, over de periode waarin zij beiden binnen�
lands belastingplichtige zijn, mits de periode van binnenlandse belastingplicht ge�
lijktijdig aanvangt en eindigt. Voor de toepassing van hoofdstuk 5 worden de belas�
tingplichtige en zijn partner, bedoeld in de eerste volzin, geacht het gehele
kalenderjaar dezelfde partner te hebben gehad.

9. Indien een keuze tot wijziging van de in het vierde lid bedoelde onderlinge ver�
houding zou moeten leiden tot een vermindering van een reeds onherroepelijk vast�
staande aanslag, beslist de inspecteur binnen zes weken na ontvangst van de mede�
deling van die keuze bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Rechtsmiddelen te�
gen de beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op de toepassing van het
vierde lid. Een beschikking als bedoeld in de eerste volzin biedt geen grond voor het
opnieuw toepassen van het vierde lid.
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Afdeling 2.5
Verzamelinkomen 

Verzamelinkomen Artikel 2.18. Verzamelinkomen
Verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van:

a. het inkomen uit werk en woning;
b. het inkomen uit aanmerkelijk belang en
c. het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met daarin begrepen

te conserveren inkomen.

HOOFDSTUK 3
HEFFINGSGRONDSLAG BIJ WERK EN WONING 

Afdeling 3.1
Belastbaar inkomen uit werk en woning 

Belastbaar inkomen 
uit werk en woning

Artikel 3.1. Belastbaar inkomen uit werk en woning
1. Belastbaar inkomen uit werk en woning is het inkomen uit werk en woning ver�

minderd met de te verrekenen verliezen uit werk en woning (afdeling 3.13).
2. Inkomen uit werk en woning is het gezamenlijke bedrag van:
a. de belastbare winst uit onderneming (afdeling 3.2);
b. het belastbare loon (afdeling 3.3);
c. het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden (afdeling 3.4);
d. de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (afdeling 3.5);
e. de belastbare inkomsten uit eigen woning (afdeling 3.6);
f. de negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (afdeling 3.8) en
g. de negatieve persoonsgebonden aftrekposten (afdeling 3.9); verminderd met:
h. de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (afdeling 3.6a);
i. de uitgaven voor inkomensvoorzieningen (afdeling 3.7) en
j. de persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6).

Afdeling 3.2
Belastbare winst uit onderneming 

Paragraaf 3.2.1 Belastbare winst uit onderneming 

Belastbare winst uit 
onderneming

Artikel 3.2. Belastbare winst uit onderneming
Belastbare winst uit onderneming is het gezamenlijke bedrag van de winst die de be�
lastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen (paragraaf
3.2.2) verminderd met de ondernemersaftrek (paragraaf 3.2.4) en de MKB�winst�
vrijstelling (paragraaf 3.2.5).

Quasi-winst Artikel 3.3. Uitbreiding begrip belastbare winst uit onderneming
1. Belastbare winst uit onderneming is mede:
a. de winst die de belastingplichtige, anders dan als ondernemer of aandeelhouder,

als medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming geniet uit een of meer
ondernemingen (paragraaf 3.2.2);

b. het bedrag van de gezamenlijke voordelen die de belastingplichtige geniet uit
hoofde van een schuldvordering op een ondernemer ten behoeve van een voor zijn
rekening gedreven onderneming, indien zich een in het derde lid genoemde omstan�
digheid voordoet.

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, behoeft de medegerechtigd�
heid zich niet uit te strekken tot een eventueel liquidatiesaldo.
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Geldlening3. Een in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde omstandigheid is:
a. de schuldvordering is onder zodanige voorwaarden aangegaan dat deze in feite

functioneert als vermogen van de in dat onderdeel bedoelde onderneming of
b. de vergoeding over de schuldvordering is op het tijdstip van het aangaan van de

schuldvordering zodanig vastgesteld dat deze rechtens – dan wel in feite – bezien
over de gehele looptijd grotendeels afhankelijk is van de winst van de in dat onder�
deel bedoelde onderneming.

Afwijking rangorde4. Het eerste lid, onderdeel b, is – in afwijking in zoverre van artikel 2.14 – niet
van toepassing op voordelen uit hoofde van een schuldvordering die tevens als be�
lastbaar resultaat uit overige werkzaamheden zouden kunnen worden aangemerkt.

5. Indien de voorwaarden waaronder een schuldvordering is aangegaan nadien
worden gewijzigd, wordt voor de toepassing van het derde lid de schuldvordering op
het tijdstip van het wijzigen van de voorwaarden geacht opnieuw te zijn aangegaan.

6. De in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde voordelen worden bepaald alsof de
schuldvordering een onderneming vormt.

Beleggen in durfka-
pitaal

7. Dit artikel is niet van toepassing met betrekking tot directe beleggingen in durf�
kapitaal als bedoeld in artikel 5.17, voorzover het bedrag van die belegging binnen
de begrenzing van artikel 5.16 blijft en die beleggingen voor het overige voldoen aan
de ter zake gestelde voorwaarden.

OndernemerArtikel 3.4. Begrip ondernemer
In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder onderne-
mer: de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven
en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderne�
ming.

Zelfstandig uitgeoe-
fend beroep

Artikel 3.5. Zelfstandig uitgeoefend beroep
1. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder

onderneming: het zelfstandig uitgeoefende beroep.
2. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder

ondernemer: de beoefenaar van een zelfstandig beroep.

UrencriteriumArtikel 3.6. Begrip urencriterium
1. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder uren-

criterium: het gedurende het kalenderjaar besteden van ten minste 1225 uren aan
werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waaruit de belastingplichtige als
ondernemer winst geniet, indien:

a. de tijd die in totaal wordt besteed aan die ondernemingen en het verrichten van
werkzaamheden in de zin van de afdelingen 3.3 en 3.4, grotendeels wordt besteed
aan die ondernemingen of

b. de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen on�
dernemer was.

Uitgesloten werk-
zaamheden

2. Voor de toepassing van het eerste lid, aanhef, komen niet in aanmerking werk�
zaamheden ten behoeve van een onderneming waaruit de belastingplichtige als on�
dernemer winst geniet en die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband met een
of meer met hem verbonden personen, indien:

a. de door de belastingplichtige verrichte werkzaamheden ten behoeve van het sa�
menwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn en het ongebrui�
kelijk is dat een dergelijk samenwerkingsverband tussen niet�verbonden personen
wordt aangegaan, of

b. het samenwerkingsverband verband houdt met een onderneming waaruit een
met de belastingplichtige verbonden persoon als ondernemer winst geniet, maar de
belastingplichtige zelf niet.
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Verbonden persoon 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder met de belastingplichtige verbon�
den personen verstaan:

a. personen die behoren tot het huishouden van de belastingplichtige en
b. bloed� of aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huis�

houden.
Samenwerkings-
verband

4. Onder een samenwerkingsverband dat verband houdt met een onderneming
waaruit een met de belastingplichtige verbonden persoon als ondernemer winst ge�
niet wordt mede verstaan een samenwerkingsverband dat verband houdt met een li�
chaam waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon direct of in�
direct een aanmerkelijk belang in de zin van afdeling 4.3 van deze wet heeft.

Zwangerschaps- en 
bevallingsverlof

5. Indien de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden onderbroken van�
wege zwangerschap van de belastingplichtige, worden deze tijdens de periode die
overeenkomt met het zwangerschaps� en bevallingsverlof zoals dat geldt voor werk�
neemsters, voor de bepaling van het aantal gewerkte uren geacht niet te zijn onder�
broken.

Artikel 3.7. Vervallen

Paragraaf 3.2.2 Winst uit een onderneming 

Totaalwinst Artikel 3.8. Winst
Winst uit een onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die,
onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.

Negatieve winst Artikel 3.9. Maximum verlies
1. Voorzover de winst van de belastingplichtige, bedoeld in artikel 3.3 in het jaar,

vóór toepassing van dit lid, tezamen met de winst van alle daaraan voorafgaande ja�
ren waarin dat artikel op hem van toepassing was, negatief is en in absolute zin uit�
gaat boven het in het tweede lid bedoelde bedrag, wordt het verschil ten bate van de
winst van het jaar gebracht.

Referentiebedrag 2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag betreft de boekwaarde van het vermogen
van de onderneming op het tijdstip waarop artikel 3.3 voor het eerst op de belasting�
plichtige van toepassing werd, verminderd met het bedrag van de reserves, bedoeld
in artikel 3.53, op dat tijdstip. Indien na het in de eerste volzin bedoelde tijdstip door
de belastingplichtige is gestort in of onttrokken aan de onderneming, wordt de uit�
komst van de eerste volzin vermeerderd met de waarde van die storting op het tijd�
stip van die storting respectievelijk verminderd met de waarde van die onttrekking
op het tijdstip van die onttrekking.

Verliesverrekening 3. Hetgeen op grond van het eerste lid ten bate van de winst van het jaar is gebracht,
wordt ten laste van de winst van het volgende jaar gebracht indien artikel 3.3 bij de
aanvang van dat volgende jaar nog op de belastingplichtige van toepassing is.

Aanloopverlies Artikel 3.10. Verliezen uit de aanloopfase van een onderneming
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld volgens welke, onder te stel�
len voorwaarden, de ondernemer bij het bepalen van de winst de per saldo resterende
kosten en lasten in aftrek kan brengen die zijn gemaakt in de vijf kalenderjaren die
onmiddellijk voorafgaan aan het eerste kalenderjaar als ondernemer, verband hou�
den met het starten van de onderneming en niet ten laste van het belastbaar inkomen
uit werk en woning kunnen of konden worden gebracht.
(Zie ook: art. 5 Uitv.reg. IB 2001)

Bosbouwvrijstel-
ling

Artikel 3.11. Vrijstelling voor bosbedrijf
1. Tot de winst behoren niet voordelen uit bosbedrijf.
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2. Een belastingplichtige die het bosbedrijf uitoefent, kan de inspecteur verzoeken
om het eerste lid op hem niet van toepassing te doen zijn. Bij inwilliging van het ver�
zoek geldt dit tot wederopzegging door de belastingplichtige maar ten minste voor
tien jaar. Een hernieuwd verzoek kan pas tien jaar nadat het eerste lid wederom van
toepassing is geworden, worden ingewilligd. De inspecteur beslist op het verzoek bij
voor bezwaar vatbare beschikking.

3. De waarde van de tot het bosbedrijf behorende bezittingen wordt op het tijdstip
met ingang waarvan het eerste lid niet meer van toepassing is en op het tijdstip on�
middellijk voorafgaand aan dat waarop het eerste lid weer van toepassing is, gesteld
op de waarde in het economische verkeer.

4. De voordelen die worden behaald onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip met
ingang waarvan het eerste lid weer van toepassing is, kunnen onder bij algemene
maatregel van bestuur te stellen voorwaarden buiten aanmerking blijven.
(Zie ook: art. 12, 24 Uitv.besl. IB 2001)

Landbouwvrijstel-
ling

Artikel 3.12. Landbouwvrijstelling
1. Tot de winst behoren niet voordelen uit landbouwbedrijf ter zake van waarde�

veranderingen van gronden – daaronder begrepen de ondergrond van gebouwen –
voorzover de waardeverandering van de grond is toe te rekenen aan de ontwikkeling
van de waarde in het economische verkeer bij voortzetting van de aanwending van
de grond in het kader van een landbouwbedrijf, en niet is ontstaan in de uitoefening
van het bedrijf.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder landbouwbedrijf verstaan een be�
drijf dat is gericht op het voortbrengen van producten van akkerbouw, van weide�
bouw of van tuinbouw – daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen,
bloemen, bloembollen en paddestoelen – of op het in het kader van veehouderij fok�
ken, mesten of houden van dieren. Met landbouwbedrijf worden gelijkgesteld bin�
nenvisserij en visteelt. 

Artikel 3.12a. Vervallen

Overige vrijstellin-
gen

Artikel 3.13. Overige vrijstellingen
1. Tot de winst behoren niet:

Kwijtscheldings-
vrijstelling

a. voordelen verkregen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare
rechten door schuldeisers, voorzover de voordelen de som van het verlies uit werk
en woning dat overigens mocht zijn geleden en de volgens afdeling 3.13 te verreke�
nen verliezen uit het verleden overtreffen; met prijsgeven van niet voor verwezenlij�
king vatbare rechten wordt gelijkgesteld het niet afdwingbaar worden van een vor�
dering ingevolge artikel 358 van de Faillissementswet;

Vrijstelling pensi-
oenaanspraak

b. voordelen bestaande uit aanspraken die berusten op een pensioenregeling en lei�
den tot als loon aan te merken pensioentermijnen of die uitsluitend of nagenoeg uit�
sluitend bestaan uit rechten op belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen;

c. voordelen bestaande uit aanspraken op een uitkering op grond van de Wet inko�
mensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
of op een bedrijfsbeëindigingsvergoeding van een door een of meer van Onze Mi�
nisters opgerichte stichting ter bevordering van de ontwikkeling en van de sanering
binnen het bedrijfsleven, voorzover die aanspraken bestaan uit rechten op belastbare
periodieke uitkeringen en verstrekkingen en uitsluitend zijn toegekend ter zake van
de beeindiging van de onderneming;

d. voordelen bestaande uit uitkeringen en aanspraken op uitkeringen op grond van
de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

e. voordelen op grond van een buitenlandse regeling die naar aard en strekking
overeenkomt met een regeling als bedoeld in de onderdelen c en d;
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f. uitkeringen uit een stakingskas;
g. een door Onze Minister na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuur

en Voedselkwaliteit bij ministeriële regeling te bepalen deel, daaronder mede begre�
pen het geheel, van de voordelen ingevolge bij deze ministeriële regeling aangewe�
zen regelingen ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van bos en na�
tuur alsmede aangewezen overeenkomsten die vooruitlopen op die regelingen;

h. voordelen die op de voet van artikel 32ab, eerste lid, van de Wet op de loonbe�
lasting 1964 als eindheffingsbestanddeel in aanmerking zijn genomen, mits de be�
lastingplichtige de aldaar bedoelde schriftelijke mededeling in zijn administratie be�
waart, en

i. voordelen die worden genoten op grond van door Onze Minister in overeenstem�
ming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bij ministeriële regeling aan te
wijzen mobiliteitsprojecten die worden gehouden in het kader van het project An�
ders betalen voor mobiliteit.

2. Op de voordelen bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, en de voordelen op grond
van een buitenlandse regeling die naar aard en strekking overeenkomt met een rege�
ling als bedoeld in dat onderdeel, is artikel 2.14, eerste lid, niet van toepassing.
(Zie ook: art. 6, 6a Uitv.reg. IB 2001)

Niet-aftrekbare 
kosten

Artikel 3.14. Van aftrek uitgesloten algemene kosten
1. Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek kosten en lasten die verband

houden met de volgende posten:
a. het voeren van een zekere staat;
b. vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden;
c. geldboeten opgelegd door een Nederlandse strafrechter en geldsommen betaald

aan de Staat ter voorkoming van strafvervolging in Nederland of ter voldoening aan
een voorwaarde verbonden aan een besluit tot gratieverlening, bestuurlijke boeten,
geldboeten opgelegd op basis van bij wet geregeld tuchtrecht, geldboeten opgelegd
door een instelling van de Europese Unie, alsmede kosten als bedoeld in artikel 234,
zesde lid, en artikel 235, derde lid, van de Gemeentewet;

d. misdrijven ter zake waarvan de belastingplichtige door een Nederlandse straf�
rechter bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld, daaronder begrepen de misdrij�
ven die zijn betrokken bij de bepaling van de hoogte van de opgelegde straf en ter
zake waarvan het Openbaar Ministerie heeft verklaard te zullen afzien van vervol�
ging;

e. misdrijven ter zake waarvan een strafbeschikking onherroepelijk is geworden;
f. wapens en munitie, tenzij ter zake een erkenning, consent, vergunning, verlof of

ontheffing is verleend krachtens de Wet wapens en munitie;
g. dieren en categorieën van dieren als bedoeld in de krachtens de artikelen 73 en

107 van de Gezondheids� en welzijnswet voor dieren vastgestelde Regeling agres�
sieve dieren, tenzij ter zake een dierenpaspoort als bedoeld in die regeling is afgege�
ven en

h. giften, beloften of diensten indien blijkt dat sprake is van een strafbaar feit als
bedoeld in artikel 126, eerste lid, 177, 177a, 178, 178a, 328ter, tweede lid, of
328quater, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing voorzover de onderneming di�
rect is gericht op het vervaardigen of het verhandelen van vaartuigen die worden ge�
bruikt voor representatieve doeleinden, dan wel op het verrichten van diensten in
verband met die vaartuigen en die vaartuigen respectievelijk diensten deel uitmaken
van de omzet.

Bestuurlijke boete 3. Onder bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt ver�
staan: een door een Nederlands bestuursorgaan bij beschikking opgelegde onvoor�
waardelijke verplichting tot betaling van een geldsom, die is gericht op bestraffing
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van degene die een gedraging in strijd met het bepaalde bij of krachtens enig wette�
lijk voorschrift pleegt of medepleegt.

4. Tot de in het eerste lid, onderdelen d en e, bedoelde kosten en lasten behoren
niet:

a. voldoening aan de Staat van een geldbedrag of overdracht van in beslag geno�
men voorwerpen, ter gehele of gedeeltelijke ontneming van wederrechtelijk verkre�
gen voordelen en

b. vergoeding van door het misdrijf veroorzaakte schade.
Misdrijf5. Voorzover kosten en lasten die verband houden met een misdrijf bij het bepalen

van de winst in aanmerking zijn genomen in een of meer van de vijf jaren vooraf�
gaande aan het jaar waarin de veroordeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d,
onherroepelijk is geworden, of waarin aan de gestelde voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel e, is voldaan, wordt het bedrag ter grootte van de som van deze
kosten en lasten gerekend tot de positieve voordelen van de winst uit onderneming
van het laatstbedoelde jaar.

6. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen d en e, wordt met de belasting�
plichtige gelijkgesteld degene die ten behoeve van de belastingplichtige opdracht
heeft gegeven tot het misdrijf dan wel aan het misdrijf feitelijk leiding heeft gegeven.

7. Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek:
a. geheven dividendbelasting en kansspelbelasting;
b. belastingen die buiten Nederland in enige vorm naar de winst of bestanddelen

van de winst worden geheven, indien voor de belastingplichtige ter zake daarvan een
regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is.

Gedeeltelijk aftrek-
bare kosten

Artikel 3.15. In aftrek beperkte algemene kosten
1. Bij het bepalen van de winst komen, onverminderd artikel 3.14, tot een bedrag

van € 4300 niet in aftrek kosten en lasten die verband houden met de volgende pos�
ten:

a. voedsel, drank en genotmiddelen;
b. representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en ver�

maak en
c. congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.
2. Onder de in het eerste lid bedoelde posten worden mede verstaan de desbetref�

fende reizen en het desbetreffende verblijf.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op de in dat lid bedoelde posten voorzover

de onderneming direct is gericht op het vervaardigen of het verhandelen van tot die
posten behorende goederen, dan wel op het verrichten van diensten in verband met
die posten en die posten deel uitmaken van de omzet.

4. Met betrekking tot de kosten en lasten die vallen onder het eerste lid worden, in
afwijking in zoverre van artikel 3.8, ten aanzien van de belastingplichtige zelf geen
onttrekkingen in aanmerking genomen.

Alternatieve rege-
ling

5. Indien de belastingplichtige daarvoor bij de aangifte kiest, komen, in afwijking
van het eerste lid, kosten en lasten die verband houden met de in dat lid genoemde
posten, voor 73,5% in aftrek. 

Privéauto6. Voor de toepassing van het eerste, tweede en vijfde lid worden kosten en lasten
die verband houden met een tot het privé�vermogen van de belastingplichtige beho�
rend of door hem in privé gehuurd vervoermiddel, eerst beperkt tot € 0,19 per kilo�
meter.

7. Voor de toepassing van het zesde lid worden met de belastingplichtige gelijkge�
steld personen die behoren tot zijn huishouden.

WerkruimteArtikel 3.16. Van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichti-
ge
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1. Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek kosten en lasten die ver�
band houden met een werkruimte, de inrichting daaronder begrepen, ten behoeve
van de belastingplichtige zelf in zijn niet tot zijn ondernemingsvermogen behorende
woning, tenzij de werkruimte een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van de
woning vormt en:

a. ingeval hij tevens een werkruimte buiten die woning ter beschikking heeft, hij
het gezamenlijke bedrag van zijn winst uit een of meer ondernemingen, belastbaar
loon en belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden hoofdzakelijk in de werk�
ruimte in die woning verwerft, of

b. ingeval hij niet tevens een werkruimte buiten die woning ter beschikking heeft,
hij het gezamenlijke bedrag van zijn winst uit een of meer ondernemingen, belast�
baar loon en belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden hoofdzakelijk in of
vanuit de werkruimte in die woning verwerft en in belangrijke mate in de werkruim�
te in die woning verwerft.

Persoonlijke kosten 2. Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek kosten en lasten ten be�
hoeve van de belastingplichtige zelf die verband houden met de volgende posten:

a. telefoonabonnementen met betrekking tot telefoonaansluitingen in zijn woon�
ruimte;

b. literatuur, met uitzondering van vakliteratuur;
c. kleding, met uitzondering van werkkleding;
d. persoonlijke verzorging;
e. geheven inkomensafhankelijke bijdragen als bedoeld in paragraaf 5.2 van de

Zorgverzekeringswet, of een buitenlandse regeling die naar aard en strekking daar�
mee overeenkomt en

f. reizen en verblijf in verband met cursussen en opleidingen voor studie en beroep,
alsmede in verband met congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en
dergelijke, voorzover deze meer bedragen dan € 1500.

Apparatuur e.d. 3. Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek kosten en lasten die ver�
band houden met tot het privé�vermogen van de belastingplichtige behorende of
door hem in privé gehuurde muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschap�
pen, computers en andere dergelijke apparatuur, alsmede beeldapparatuur.

Meewerkende part-
ner

4. Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek kosten en lasten die ver�
band houden met vergoeding van arbeid door de partner van de belastingplichtige,
indien de vergoeding lager is dan € 5000.

Werkkleding 5. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel c, wordt kleding als werkkle�
ding aangemerkt indien zij:

a. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om in het kader van de onderne�
ming te worden gedragen of

b. is voorzien van zodanige uiterlijke kenmerken dat daaruit blijkt dat deze uitslui�
tend is bestemd om bij het behalen van de winst te worden gedragen.

6. Bij ministeriële regeling kunnen voor het vijfde lid, onderdelen a en b, regels
worden gesteld om te bepalen wanneer aan de in die onderdelen gestelde voorwaar�
den is voldaan.

Artiest/presentator 7. Het tweede lid, onderdelen c en d, is niet van toepassing ten aanzien van de be�
lastingplichtige die optreedt als artiest of als presentator of die als beroep een tak van
sport beoefent.

8. Het tweede lid, onderdeel f, is niet van toepassing indien de aard van de door de
belastingplichtige verrichte werkzaamheden noodzaakt tot het bijwonen van de des�
betreffende cursussen, opleidingen, congressen, seminars, symposia, excursies en
dergelijke respectievelijk het maken van de desbetreffende studiereizen.

Belastingen/pre-
mies

9. Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek:
a. geheven loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;
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b. premies voor buitenlandse verzekeringen die naar aard en strekking overeenko�
men met de volksverzekeringen, tenzij de belastingplichtige premieplichtig is voor
de volksverzekeringen.

Overbedelings-
schulden

10. Bij het bepalen van de winst komen voorts mede niet in aftrek, renten van
schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen, die corresponderen met
geldvorderingen als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid.

11. Voor de toepassing van dit artikel worden met de belastingplichtige gelijkge�
steld personen die behoren tot zijn huishouden.

12. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder woning mede verstaan: een
duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen in de zin van artikel 1 van
de Woningwet, alsmede de aanhorigheden van een schip of woonwagen.
(Zie ook: art. 7 Uitv.reg. IB 2001)

Aftrek plafond (ge-
mengde kosten)

Artikel 3.17. In aftrek beperkte kosten ten behoeve van de belastingplichtige
1. Bij het bepalen van de winst komen, onverminderd de artikelen 3.14, 3.15 en

3.16, kosten en lasten die verband houden met de volgende posten, tot het bij die pos�
ten aangegeven gedeelte in aftrek:

a. ten behoeve van de belastingplichtige zelf:
1°. verhuizing naar een andere woonruimte: de kosten van het overbrengen van

zijn inboedel, vermeerderd met € 7750;
2°. huisvesting buiten zijn woonplaats: gedurende ten hoogste twee jaar;
b. tot het privé�vermogen van de belastingplichtige behorend of door hem in privé

gehuurd vervoermiddel: € 0,19 per kilometer;
c. tot het privé�vermogen van de belastingplichtige behorende of door hem in privé

gehuurde bezittingen, andere dan vervoermiddelen als bedoeld in onderdeel b:
1º. indien de bezittingen tot het privé�vermogen behoren: een gebruiksvergoeding

van ten hoogste het voordeel uit sparen en beleggen dat ter zake van deze bezittingen
in aanmerking wordt genomen, zonder daarbij rekening te houden met het heffing�
vrije vermogen bedoeld in artikel 5.5, dat kan worden toegerekend aan de periode
van het gebruik van de bezitting in de onderneming, alsmede een evenredig deel van
de kosten die in huurverhoudingen door de huurder plegen te worden gedragen;

2º. indien de bezittingen in privé zijn gehuurd: een gebruiksvergoeding van ten
hoogste een evenredig deel van de huurprijs dat kan worden toegerekend aan de pe�
riode van het gebruik van de bezitting in de onderneming, alsmede een evenredig
deel van de kosten die in huurverhoudingen door de huurder plegen te worden ge�
dragen.

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, kunnen bij minis�
teriële regeling regels worden gesteld voor de beoordeling of in ieder geval in het
kader van de onderneming is verhuisd.

Meerdere onderne-
mingen

3. Indien een belastingplichtige uit meer dan een onderneming of werkzaamheid
als bedoeld in afdeling 3.4 winst respectievelijk resultaat behaalt, worden de kosten
en lasten van de posten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, gezamenlijk bij één
onderneming of werkzaamheid in aanmerking genomen.

4. Voor de toepassing van dit artikel, behoudens het eerste lid, onderdeel c, worden
met de belastingplichtige gelijkgesteld personen die behoren tot zijn huishouden.
(Zie ook: art. 8 Uitv.reg. IB 2001)

Artikel 3.18. Vervallen

Bijtelling privége-
bruik woning

Artikel 3.19. Bijtelling privé-gebruik woning
1. Bij het bepalen van de winst met betrekking tot een woning die de belasting�

plichtige of personen die behoren tot zijn huishouden, anders dan tijdelijk als hoofd�
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verblijf ter beschikking staat, wordt de waarde van de onttrekking gesteld op het be�
drag in het tweede lid.

2. De onttrekking bedraagt bij een woningwaarde van:

WOZ-waarde 3. De woningwaarde is de volgens hoofdstuk IV van de Wet waardering onroeren�
de zaken voor die woning vastgestelde waarde of waarden voor het kalenderjaar van
de onttrekking. Indien een woning deel uitmaakt van een onroerende zaak als be�
doeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken, wordt de woningwaar�
de gesteld op het gedeelte van de waarde van de onroerende zaak dat kan worden toe�
gerekend aan die woning.

4. Indien met betrekking tot een woning het derde lid geen toepassing kan vinden
door het ontbreken van een op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering on�
roerende zaken vastgestelde waarde, is de woningwaarde de waarde van de woning
die wordt bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens
de artikelen 16 tot en met 18 en 20, tweede lid, van die wet en van het derde lid, twee�
de volzin.

Uitbreiding woning-
begrip

5. Voor de toepassing van dit artikel:
a. wordt onder woning mede verstaan: een duurzaam aan een plaats gebonden

schip of woonwagen in de zin van artikel 1 van de Woningwet;
b. blijft onder woning begrepen een werkruimte waarvan de kosten en lasten, in�

dien die werkruimte niet tot het ondernemingsvermogen zou behoren, ingevolge ar�
tikel 3.16, eerste lid, niet in aftrek zouden komen.

Bijtelling privége-
bruik auto

Artikel 3.20. Bijtelling privé-gebruik auto
1. Indien aan de belastingplichtige ook voor privé�doeleinden een auto ter beschik�

king staat, wordt op jaarbasis ten minste:
a. 25% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen indien

de auto niet meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen;
b. 35% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen indien

de auto meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.
De auto wordt in ieder geval geacht ook voor privé�doeleinden ter beschikking te

staan tenzij blijkt dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor pri�
vé�doeleinden wordt gebruikt.

Dieselmotor 2. Indien de auto wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking,
wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, op jaarbasis verlaagd
met:

a. 11% van de waarde van de auto indien de CO2�uitstoot niet hoger is dan 95 gram
per kilometer, en

Meer dan Maar niet meer 
dan

Op jaarbasis

– € 12 500 0,75% van deze waarde

€ 12 500 € 25 000 0,95% van deze waarde

€ 25 000 € 50 000 1,05% van deze waarde

€ 50 000 € 75 000 1,15% van deze waarde

€ 75 000 € 1 010 000 1,30% van deze waarde

€ 1 010 000 – € 13 130 vermeerderd met 1,45% van de wo�
ningwaarde voor zover deze uitgaat boven 
€ 1 010 000.
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b. 5% van de waarde van de auto indien de CO2�uitstoot hoger is dan 95 gram per
kilometer, maar niet hoger is dan 116 gram per kilometer.

Overige brandstof-
fen

3. Indien de auto niet wordt aangedreven door een motor met compressieontste�
king, wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, op jaarbasis ver�
laagd met:

a. 11% van de waarde van de auto indien de CO2�uitstoot niet hoger is dan 110
gram per kilometer, en

b. 5% van de waarde van de auto indien de CO2�uitstoot hoger is dan 110 gram per
kilometer, maar niet hoger is dan 140 gram per kilometer.

In afwijking van de eerste volzin wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid,
eerste volzin, tot 1 januari 2015 op jaarbasis verlaagd met 25% van de waarde van
de auto indien de CO2�uitstoot 0 gram per kilometer is.

4. Indien uit een rittenregistratie of anderszins blijkt dat de auto op jaarbasis voor
niet meer dan 500 kilometer voor privé�doeleinden wordt gebruikt, wordt de onttrek�
king gesteld op nihil.

Auto5. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt on�
der auto verstaan een personenauto of bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet
op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, met uitzondering van de
bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt
blijkt te zijn voor vervoer van goederen.

CO2-uitstoot6. Voor de toepassing van dit artikel is de CO2�uitstoot van een auto, de CO2�uit�
stoot gemeten overeenkomstig richtlijn nr. 80/1268/EEG van de Raad van de Euro�
pese Gemeenschappen van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der Lid�Staten inzake het brandstofverbruik van motorvoertui�
gen (PbEG L 375). Indien de meting mede met LPG of aardgas als brandstof is uit�
gevoerd, wordt de CO2�uitstoot van de auto met LPG of aardgas als brandstofsoort
gehanteerd.

7. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waaraan een rittenregi�
stratie moet voldoen. Tevens kunnen regels worden gesteld over het anderszins laten
blijken dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé�doel�
einden wordt gebruikt.

Waarde8. Voor de toepassing van dit artikel wordt de waarde van de auto gesteld op de
catalogusprijs in de zin van artikel 9 van de Wet op de belasting van personenauto’s
en motorrijwielen 1992 vermeerderd met de belasting van personenauto’s en motor�
rijwielen ingevolge de artikelen 9 tot en met 9c van genoemde wet. In afwijking in
zoverre van de eerste volzin wordt de waarde van een auto die meer dan vijftien jaar
geleden voor het eerst in gebruik is genomen, gesteld op de waarde in het economi�
sche verkeer.

9. De onttrekking wordt in aanmerking genomen voorzover zij uitgaat boven de
bedragen die de belastingplichtige ter zake van de kosten en lasten van de auto voor
eigen rekening heeft genomen.

Woon-werkverkeer10. Voor de toepassing van dit artikel wordt woon�werkverkeer geacht niet voor
privé�doeleinden plaats te vinden.

11. Na vervanging van de CO2�uitstootgrenzen in het tweede en derde lid op grond
van artikel 10.7a, blijven met betrekking tot auto’s die volgens het kentekenbewijs
een datum van eerste toelating hebben van voor deze vervanging, de tot deze vervan�
ging voor deze auto’s geldende begrenzingen van toepassing.
(Zie ook: art. 9 Uitv.reg. IB 2001)

Bonusaandelen van 
beleggingsinstel-
lingen

Artikel 3.21. Bonusaandelen van beleggingsinstellingen
Bij het bepalen van de winst wordt mede in aanmerking genomen de nominale waar�
de van aandelen die worden uitgereikt door een lichaam dat wordt aangemerkt als
beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelas�
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ting 1969, voorzover niet blijkt dat storting heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.
Bijschrijving op die aandelen wordt met uitreiking van aandelen gelijkgesteld.

Winst uit zee-
scheepvaart

Artikel 3.22. Winst uit zeescheepvaart aan de hand van tonnage
1. Op verzoek van de belastingplichtige wordt, in afwijking van de artikelen 3.8 tot

en met 3.20, 3.25 tot en met 3.65, en 3.79, de winst uit zeescheepvaart bepaald aan
de hand van de tonnage van de schepen waarmee die winst wordt behaald.

2. Het verzoek wordt gedaan in het eerste jaar waarin de belastingplichtige uit de
desbetreffende onderneming winst uit zeescheepvaart geniet, dan wel in het tiende
jaar of een veelvoud daarvan nadien. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor
bezwaar vatbare beschikking. 

3. Bij inwilliging van het verzoek geldt dit met ingang van het jaar waarin het ver�
zoek is gedaan en tot wederopzegging door de belastingplichtige, waarbij wederop�
zegging alleen mogelijk is met ingang van het tiende jaar of een veelvoud daarvan
na het einde van het jaar met ingang waarvan de winst uit zeescheepvaart wordt be�
paald aan de hand van de tonnage.

Definitie 4. Voor de toepassing van dit artikel, artikel 3.23 en artikel 3.24 wordt onder de
winst uit zeescheepvaart verstaan:

a. de winst behaald met de exploitatie van een schip bestemd voor het vervoer van
zaken of personen in het internationale verkeer over zee dan wel voor het vervoer
van zaken of personen over zee ten behoeve van de exploratie of exploitatie van na�
tuurlijke rijkdommen op zee;

b. de winst behaald met de exploitatie van een schip bestemd voor baggerwerk�
zaamheden op zee waarvan de jaarlijkse bedrijfstijd grotendeels uit zeevervoer be�
staat of voor het verrichten van sleep� en hulpverleningswerkzaamheden, op zee aan
schepen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet, niet zijnde een schip
waarvan het geheel van werkzaamheden en activiteiten grotendeels bestaat uit het
meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen die gebruik maken van eigen voortstu�
wing en die inkomen van of uitgaan naar zee, en

c. de winst behaald met de werkzaamheden die direct samenhangen met de in on�
derdeel a en b bedoelde exploitatie van een schip.

Exploitatie schip 5. Voor de toepassing van dit artikel, artikel 3.23 en artikel 3.24 is sprake van ex�
ploitatie van een schip, indien de belastingplichtige:

a. in Nederland in belangrijke mate het beheer verricht van het schip, het schip de
vlag voert van een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap of van de Euro�
pese Economische Ruimte en de belastingplichtige het schip:

1°. in eigendom heeft of mede in eigendom heeft en niet in rompbevrachting heeft
gegeven, of

2°. in rompbevrachting houdt;
b. in Nederland hoofdzakelijk het commerciële beheer verricht van het schip voor

een ander, mits de belastingplichtige daarnaast een of meer schepen beheert op een
wijze als bedoeld in de aanhef en onderdeel a, waarbij schepen in mede�eigendom
alleen in aanmerking worden genomen indien die mede�eigendom ten minste 5% be�
loopt;

c. het schip in tijd� of reischarter houdt, mits de belastingplichtige daarnaast een of
meer schepen beheert op een wijze als bedoeld in de aanhef en onderdeel a, waarbij
schepen in mede�eigendom alleen in aanmerking worden genomen indien die mede�
eigendom ten minste 5% beloopt, of

d. in Nederland voor een ander het volledige bemanning� en technische beheer ver�
richt van het schip.

Geen vlag EU-lid-
staat

6. In afwijking van het vijfde lid, onderdeel a, is de voorwaarde dat het schip de
vlag voert van een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap of van de Euro�
pese Economische Ruimte niet van toepassing indien:
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a. direct voorafgaand aan het moment van in gebruik nemen van het schip door de
belastingplichtige, de netto�tonnage van de reeds door hem geëxploiteerde kwalifi�
cerende schepen die de vlag voeren van een van de lidstaten van de Europese Ge�
meenschap of van de Europese Economische Ruimte, als percentage van de totale
netto�tonnage van de reeds door hem geëxploiteerde kwalificerende schepen, niet is
afgenomen ten opzichte van het overeenkomstig berekende percentage op 17 januari
2004 dan wel, zo dit later is, het overeenkomstig berekende percentage aan het einde
van het boekjaar waarin de belastingplichtige voor het eerst de winst uit zeescheep�
vaart heeft bepaald overeenkomstig het eerste lid, of

b. direct voorafgaand aan het moment van in gebruik nemen van het schip door de
belastingplichtige, de netto�tonnage van de reeds door hem geëxploiteerde kwalifi�
cerende schepen die de vlag voeren van een van de lidstaten van de Europese Ge�
meenschap of van de Europese Economische Ruimte, ten minste 60 procent bedraagt
van de totale netto�tonnage van de reeds door hem geëxploiteerde kwalificerende
schepen, of

c. met betrekking tot het kalenderjaar van het in gebruik nemen van het schip door
de belastingplichtige, voor de aanvang van dat jaar bij ministeriële regeling is be�
paald dat op landelijk niveau de netto�tonnage van kwalificerende schepen die de
vlag voeren van een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap of van de Euro�
pese Economische Ruimte als percentage van de netto�tonnage van kwalificerende
schepen in een bepaalde periode vergeleken met de daaraan voorafgaande periode,
niet is afgenomen.

7. Van de toepassing van het zesde lid zijn uitgesloten schepen waarmee winst uit
zeescheepvaart wordt behaald als bedoeld in het vierde lid, onder b.

Kwalificerende 
schepen

8. Voor de toepassing van het zesde lid en het negende lid wordt onder kwalifice�
rende schepen verstaan: schepen waarvan de winst wordt bepaald overeenkomstig
het eerste lid en die in eigendom of mede�eigendom zijn van de belastingplichtige of
door hem in rompbevrachting worden gehouden.

9. Voor de toepassing van het zesde lid, onderdeel a, worden mede in aanmerking
genomen schepen die worden geëxploiteerd door lichamen waarin de belastingplich�
tige direct of indirect overwegende zeggenschap heeft als bedoeld in artikel 1 van de
Zevende Richtlijn nr. 1983/349/EEG van de Raad van de Europese Unie van 13 juni
1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening (Pb EG, nr. L 193), voorzover het
betreft kwalificerende schepen.

10. Het in het zesde lid, onderdeel c, bedoelde percentage over een periode wordt
berekend als gemiddelde over drie aaneengesloten kalenderjaren (tijdvak), waarbij
het laatste tijdvak eindigt één jaar voor het kalenderjaar en het daarvoor gelegen tijd�
vak eindigt twee jaar vóór het kalenderjaar. De in het zesde lid, onderdeel c, bedoel�
de ministeriële regeling wordt vastgesteld in overeenstemming met onze Minister
van Verkeer en Waterstaat.

Samenwerkings-
verband

11. Indien de voor rekening van de belastingplichtige gedreven onderneming deel
uitmaakt van een samenwerkingsverband met een of meer andere natuurlijke perso�
nen of rechtspersonen, worden voor de beoordeling of bij de belastingplichtige spra�
ke is van exploitatie van een schip als bedoeld in het vijfde en zesde lid, de werk�
zaamheden die door die anderen ten behoeve van het samenwerkingsverband plaats�
vinden, toegerekend aan de belastingplichtige.

12. Voor de toepassing van dit artikel en artikel 3.23 wordt onder zee verstaan alle
wateren die zich bevinden voorbij de laagwaterlijn van de kust. Indien een transport
over zee plaatsvindt met inbegrip van transport door een waterweg van maritieme
aard in de zin van de verordening (EG) nr. 13/2004 van de Commissie van de Euro�
pese Gemeenschap van 8 december 2003 (Pb EU, nr. L3), wordt het transport voor
het gehele traject geacht transport over zee te zijn.
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13. Voor de toepassing van dit artikel, artikel 3.23 en artikel 3.24, kunnen bij mi�
nisteriële regeling nadere regels worden gesteld.
(Zie ook: art. 9a Uitv.reg. IB 2001)

Inwerkingtreding 
op een bij KB te 
bepalen tijdstip

Zie voor de wijzigingen die bij Koninklijk Besluit in werking treden, artikel I, onder-
deel F, van het Belastingplan 2010 (Stb. 2009, 609). Genoemd artikel luidt als volgt:

F. Artikel3.22, vierde lid, onderdelen a en b, komt te luiden:
a. de winst behaald met de exploitatie van een schip bestemd voor:
1°. het vervoer van zaken of personen in het internationale verkeer over zee;
2°. het vervoer van zaken of personen over zee ten behoeve van de exploratie of

exploitatie van natuurlijke rijkdommen op zee;
3°. de exploratie van de zeebodem;
4°. het leggen van kabels dan wel pijpen op de zeebodem, of
5°. het verrichten van takel- en hefwerkzaamheden op zee aan schepen als bedoeld

in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet of aan installaties ten behoeve van de ex-
ploratie of exploitatie van natuurlijke rijkdommen op zee;

b. de winst behaald met de exploitatie van een schip bestemd voor:
1°. baggerwerkzaamheden op zee waarvan de jaarlijkse bedrijfstijd grotendeels

uit zeevervoer bestaat, of
2°. het verrichten van sleep- en hulpwerkzaamheden op zee aan schepen als be-

doeld in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet, niet zijnde een schip waarvan het
geheel van werkzaamheden en activiteiten grotendeels bestaat uit het meren, ontme-
ren en verhalen van zeeschepen die gebruik maken van eigen voortstuwing en die in-
komen van of uitgaan naar zee, en.

Tonnagefictie Artikel 3.23. Bepaling van de winst aan de hand van de tonnage
1. Bij inwilliging van het in artikel 3.22, eerste lid, bedoelde verzoek wordt de in

een kalenderjaar genoten winst uit zeescheepvaart per schip vastgesteld aan de hand
van de in de volgende tabel aangegeven bedragen per dag. 

De volgens de eerste volzin vastgestelde winst wordt vermeerderd met € 1,77 per
dag per 1000 nettoton voor het meerdere boven 50 000 nettoton, tenzij het schepen
betreft:

a. die na 31 december 2008 voor het eerst een vlag zijn gaan voeren en waarvan de
winst die daarmee wordt behaald vanaf dat moment wordt bepaald volgens dit arti�
kel, of;

b. die gedurende de vijf jaar onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip vanaf het�
welk de winst wordt bepaald volgens dit artikel, de vlag voerden van een land dat
geen lidstaat is van de Europese Unie en geen partij is bij de Overeenkomst betref�
fende de Europese Economische Ruimte.

Bedrag per dag per 1000 nettoton

€ 9,08 tot en met 1000 nettoton

€ 6,81 voor het meerdere tot en met 10 000 nettoton

€ 4,54 voor het meerdere tot en met 25 000 nettoton

€ 2,27 voor het meerdere tot en met 50 000 nettoton

€ 0,50 voor het meerdere boven 50 000 nettoton
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In geval van exploitatie van een schip als bedoeld in artikel 3.22, vijfde lid, onder�
deel d, wordt de volgens de vorige volzinnen vastgestelde winst verminderd met
75%.

Met betrekking tot schepen bestemd voor baggerwerkzaamheden op zee of voor
het verrichten van sleep� en hulpverleningswerkzaamheden op zee aan schepen als
bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet, wordt de volgens de vorige vol�
zinnen vastgestelde winst vermeerderd met de winst die is behaald met werkzaam�
heden andere dan vervoer van opgebaggerd materiaal over zee of sleep� en hulpver�
leningswerkzaamheden op zee.

Overgang tonnage-
regeling

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt tot de winst van het jaar waarin het ver�
zoek wordt gedaan, mede gerekend het gezamenlijke bedrag – dat is bepaald naar de
toestand op het tijdstip dat onmiddellijk aan dat jaar voorafgaat – van:

a. de op grond van de artikelen 3.53 en 3.54 gevormde reserves van de onderne�
ming die verband houden met de zeescheepvaart en

b. een bedrag ter grootte van het positieve verschil tussen de waarde die in het eco�
nomische verkeer wordt toegekend aan de zaken die door de onderneming worden
gebruikt voor het behalen van winst uit zeescheepvaart en de waarde waarvoor deze
zaken op dat tijdstip te boek zijn gesteld.

Buiten aanmerking 
blijvend bedrag

3. Het in het tweede lid bedoelde gezamenlijke bedrag blijft buiten aanmerking
voorzover dit het bedrag waarvoor de belastingplichtige op het in de aanhef van dat
lid bedoelde tijdstip aanspraak kan maken op verrekening van verliezen volgens af�
deling 3.13, te boven gaat. De inspecteur stelt het bedrag dat buiten aanmerking
blijft, per onderneming vast bij voor bezwaar vatbare beschikking.

4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de toepassing van
het eerste lid, vierde volzin, alsmede ter voorkoming van cumulatie tussen de eerste
drie volzinnen en de vierde volzin van dat lid.
(Zie ook: art. 9a Uitv.reg. IB 2001)

Inwerkingtreding 
op een bij KB te 
bepalen tijdstip

Zie voor de wijzigingen die bij Koninklijk Besluit in werking treden, artikel I, onder-
deel G, van het Belastingplan 2010 (Stb. 2009, 609). Genoemd artikel luidt als volgt:
G. Nadat artikel 3.23 is gewijzigd ingevolge artikel I, onderdeel D, van het Belas-
tingplan 2009, wordt in het eerste lid de vierde volzin vervangen door: 
De volgens de vorige volzinnen vastgestelde winst wordt met betrekking tot schepen
bestemd voor: 

1°. de exploratie van de zeebodem: vermeerderd met de winst die is behaald met
werkzaamheden andere dan vervoer van zaken dan wel personen over zee ten behoe-
ve van de exploratie van de zeebodem;

2°. het leggen van kabels dan wel pijpen op de zeebodem: vermeerderd met de
winst die is behaald met werkzaamheden andere dan vervoer van zaken dan wel per-
sonen over zee ten behoeve van het leggen van kabels dan wel pijpen op de zeebo-
dem;

3°. het verrichten van takel- en hefwerkzaamheden op zee aan schepen als bedoeld
in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet of aan installaties ten behoeve van de ex-
ploratie of exploitatie van natuurlijke rijkdommen op zee: vermeerderd met de winst
die is behaald met werkzaamheden andere dan vervoer van zaken dan wel personen
over zee ten behoeve van takel- en hefwerkzaamheden op zee;

4°. baggerwerkzaamheden op zee: vermeerderd met de winst die is behaald met
werkzaamheden andere dan vervoer van opgebaggerd materiaal over zee;

5°. het verrichten van sleep- en hulpwerkzaamheden op zee aan schepen als be-
doeld in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet: vermeerderd met de winst die is
behaald met werkzaamheden andere dan sleep- en hulpverleningswerkzaamheden
op zee. 
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Einde tonnagefictie Artikel 3.24. Beëindiging bepaling van de winst aan de hand van de tonnage
1. Het bedrag dat op grond van artikel 3.23, derde lid, buiten aanmerking is geble�

ven, wordt alsnog tot de winst gerekend indien de belastingplichtige – anders dan
door overlijden – binnen tien jaar na het tijdstip met ingang waarvan de winst uit zee�
scheepvaart wordt bepaald aan de hand van de tonnage, de onderneming waarmee in
Nederland winst uit zeescheepvaart wordt behaald, voor het geheel of voor een ge�
deelte staakt. In geval van staking voor een gedeelte wordt het in de vorige volzin
bedoelde bedrag alleen tot de winst gerekend voorzover dat betrekking heeft op dat
gedeelte. Het bedrag dat alsnog tot de winst wordt gerekend, wordt geacht te zijn ge�
noten ten tijde van de staking.

Wijziging van 
winstregime

2. Een schip dat wordt gebruikt voor het behalen van winst uit zeescheepvaart
wordt, op het tijdstip waarop de winst uit dat schip niet meer wordt bepaald aan de
hand van de tonnage, gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer vermin�
derd – maar niet verder dan tot nihil – met het bedrag dat met betrekking tot dat schip
ingevolge artikel 3.23, derde lid, buiten aanmerking is gebleven, tenzij tien jaren na
het tijdstip met ingang waarvan de winst uit dat schip aan de hand van de tonnage
wordt bepaald, zijn verstreken.

3. De zaken die worden gebruikt voor het behalen van winst uit zeescheepvaart,
worden op het tijdstip waarop na wederopzegging artikel 3.22, eerste lid, niet meer
van toepassing is, te boek gesteld voor de waarde in het economische verkeer.

Doorschuiving 4. Voor de toepassing van het eerste lid wordt niet als staking aangemerkt een
doorschuiving bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap als bedoeld in artikel
3.59, een doorschuiving naar ondernemers als bedoeld in artikel 3.63 of een omzet�
ting als bedoeld in artikel 3.65 mits de belastingplichtige, alsmede in geval van een
doorschuiving tevens degene aan wie is overgedragen, dit verzoekt. In dat geval
wordt degene aan wie is overgedragen, respectievelijk de vennootschap waarin de
onderneming is omgezet, voor de toepassing van dit artikel en de artikelen 3.22 en
3.23 geacht in de plaats te zijn getreden van de belastingplichtige.

Jaarwinst Artikel 3.25. Jaarwinst
De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goed koopmansge�
bruik, met inachtneming van een bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de
vermoedelijke uitkomst. De bestendige gedragslijn kan alleen worden gewijzigd in�
dien goed koopmansgebruik dit rechtvaardigt. 

Loon- en prijswijzi-
gingen

Artikel 3.26. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar
1. Bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst blijven kosten en lasten

voorzover deze, al dan niet door tussenkomst van derden, rechtstreeks of zijdelings
verband houden met wijzigingen in de hoogte van lonen of prijzen na afloop van het
jaar, buiten aanmerking, ook al zou de omvang van deze kosten en lasten reeds bij
het einde van het jaar vaststaan.

2. De in het eerste lid bedoelde kosten en lasten komen in aanmerking bij het be�
palen van de winst van de op het kalenderjaar volgende jaren en wel naar gelang de
wijzigingen optreden.

Gezondheidsscha-
den

3. Ten aanzien van een onderneming die het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent,
is het eerste lid niet van toepassing op kosten en lasten die betrekking hebben op
overeenkomsten van schadeverzekering, voorzover uit de overeenkomsten verplich�
tingen voortvloeien ter zake van schaden aan de gezondheid van natuurlijke perso�
nen.

Betaling van loon- 
en prijswijzigingen

Artikel 3.27. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar en betaling
1. De in artikel 3.26 bedoelde kosten en lasten worden in afwijking van dat artikel

uiterlijk in aanmerking genomen in het jaar van betaling. Daarbij wordt een betaling
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vóór de aanvang van het kalenderjaar of binnen zes maanden na afloop van het ka�
lenderjaar gelijkgesteld met een betaling in het jaar.

Comingbackservice2. Het eerste lid is voor pensioenvoorzieningen – voorzover niet uitgezonderd in
het derde lid – van toepassing indien de betalingen plaatsvinden in de vorm van
krachtens een pensioenregeling verschuldigde premies of koopsommen aan een pen�
sioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Daarbij blijft het in de premies of
koopsommen begrepen bestanddeel voor toekomstige wijzigingen in de hoogte van
lonen of prijzen buiten aanmerking voorzover dit bestanddeel uitgaat boven het be�
drag dat nodig is om de opgebouwde pensioenrechten, ter zake waarvan aan het
fonds of de maatschappij geen premies of koopsommen meer moeten worden be�
taald, te kunnen aanpassen aan een wijziging in de hoogte van lonen of prijzen van
4% per jaar.

3. Het eerste lid is voor pensioenvoorzieningen alleen van toepassing op betalin�
gen die worden verricht aan een lichaam dat:

a. een verzekeraar is als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toe�
zicht; of

b. volgens artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelas�
ting 1969 is vrijgesteld van die belasting.

4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld, volgens welke, zo nodig
onder te stellen voorwaarden, kan worden afgeweken van het tweede en het derde
lid.
(Zie ook: art. 10 Uitv.reg. IB 2001)

Rekenrente pensi-
oenvoorzieningen

Artikel 3.28. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar en rekenrente pensioen-
voorzieningen
Voor de toepassing van de artikelen 3.26 en 3.27 wordt een verband met wijzigingen
in de hoogte van lonen of prijzen na afloop van het jaar ten aanzien van kosten en
lasten die betrekking hebben op pensioenvoorzieningen, niet aanwezig geacht, in�
dien die kosten en lasten betrekking hebben op een pensioengrondslag die is geba�
seerd op een loon dat niet uitgaat boven het loon bij het einde van het jaar, en bij de
berekening van die kosten en lasten in feite een rekenrente in aanmerking is geno�
men van ten minste 4%. 

WaarderingsfictieArtikel 3.29. Waardering pensioenverplichtingen en soortgelijke verplichtin-
gen
De waardering van pensioenverplichtingen en andere soortgelijke verplichtingen
vindt plaats met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen,
waarbij een rekenrente in aanmerking wordt genomen van ten minste 4%.

Vrijgestelde beleg-
gingsinstelling

Artikel 3.29a. Waardering van een belang in een vrijgestelde beleggingsinstel-
ling

1. Een belang in een lichaam dat ingevolge artikel 6a van de Wet op de vennoot�
schapsbelasting 1969 is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting,
wordt gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. De eerste volzin is van
overeenkomstige toepassing op een belang in een niet in Nederland gevestigde be�
leggingsinstelling, die belegt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 6a,
derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, die niet is onderworpen
aan een belastingheffing naar de winst en niet verplicht is om jaarlijks de winst aan
de aandeelhouders ter beschikking te stellen, om voor de vrijstelling van de belas�
tingheffing naar de winst in aanmerking te komen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een belang
in een lichaam indien de bezittingen van dat lichaam in enigszins belangrijke mate
bestaan uit een belang in een lichaam als bedoeld in het eerste lid.
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Waardering OHW Artikel 3.29b. Waardering onderhanden werk en onderhanden opdrachten
1. De waardering van onderhanden werk wordt gesteld op het gedeelte van de

overeengekomen vergoeding voor het aangenomen werk, dat is toe te rekenen aan
dat onderhanden werk.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot onderhan�
den opdrachten.

Afwaardering lage-
re bedrijfswaarde

Artikel 3.29c. Beperking afwaardering op lagere bedrijfswaarde
Omstandigheden die reeds bekend zijn ten tijde van het investeren in een bedrijfs�
middel kunnen geen aanleiding zijn voor een afwaardering naar lagere bedrijfswaar�
de.

Afschrijving op 
bedrijfsmiddelen

Artikel 3.30. Afschrijving op bedrijfsmiddelen
1. De afschrijving op goederen die voor het drijven van een onderneming worden

gebruikt (bedrijfsmiddelen), wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de nog niet
afgeschreven aanschaffings� of voortbrengingskosten dat aan het kalenderjaar kan
worden toegerekend.

2. Het gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings� of voortbrengingskos�
ten dat aan het kalenderjaar kan worden toegerekend bedraagt op jaarbasis met be�
trekking tot goodwill ten hoogste 10% en met betrekking tot andere bedrijfsmidde�
len ten hoogste 20% van de aanschaffings� of voortbrengingskosten van het bedrijfs�
middel.

3. De voortbrengingskosten van immateriële activa kunnen in het kalenderjaar van
voortbrenging ineens worden afgeschreven.

Voorwerpen van 
geringe waarde

4. De werkelijke aanschaffings� of voortbrengingskosten van voorwerpen van ge�
ringe waarde, waarvan de aanschaffings� of voortbrengingskosten gewoonlijk tot de
lopende uitgaven van een onderneming worden gerekend, worden in het kalender�
jaar van aanschaffing of voortbrenging ineens afgeschreven.

Afschrijving gebou-
wen 

Artikel 3.30a. Beperking afschrijving gebouwen
1. Afschrijving op een gebouw in een kalenderjaar is slechts mogelijk indien de

boekwaarde van het gebouw hoger is dan de bodemwaarde daarvan en bedraagt ten
hoogste het verschil daartussen.

2. Voor de afschrijving en de afwaardering tot lagere bedrijfswaarde worden de
onderdelen van een gebouw, de daarbij behorende ondergrond en aanhorigheden als
één bedrijfsmiddel beschouwd. Werktuigen die van een gebouw kunnen worden af�
gescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toege�
bracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken, wor�
den als een afzonderlijk bedrijfsmiddel beschouwd.

Bodemwaarde 3. De bodemwaarde van een gebouw is:
a. voor een gebouw dat bestemd is om direct of indirect hoofdzakelijk ter beschik�

king te worden gesteld aan een ander dan een met de belastingplichtige verbonden
persoon of lichaam (gebouw ter belegging): de WOZ�waarde van het gebouw;

b. voor een ander gebouw (gebouw in eigen gebruik): 50% van de WOZ�waarde.
WOZ-waarde 4. De WOZ�waarde van een gebouw is:

a. de volgens hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het ge�
bouw bij één of meer beschikkingen vastgestelde waarde voor het kalenderjaar van
de afschrijving;

b. indien een gebouw deel uitmaakt van een onroerende zaak als bedoeld in artikel
16 van de Wet waardering onroerende zaken: het gedeelte van de voor die onroeren�
de zaak bij beschikking vastgestelde waarde voor het kalenderjaar van de afschrij�
ving, dat kan worden toegerekend aan het gebouw;
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c. indien onderdeel a of b geen toepassing vindt vanwege het ontbreken van één of
meer beschikkingen: de waarde van het gebouw voor het kalenderjaar van de af�
schrijving bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krach�
tens de artikelen 16 tot en met 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroe�
rende zaken.

Indien de winst wordt bepaald over een niet met het kalenderjaar samenvallend
boekjaar, wordt als waarde genomen de waarde voor het kalenderjaar waarin het
boekjaar eindigt.

5. In geval van mede�eigendom van een gebouw wordt de WOZ�waarde van het
gebouw over de mede�eigenaren verdeeld naar rato van de mate van mede�eigen�
dom.

Eigendom onder-
grond

6. Indien de eigendom of economische eigendom van de ondergrond van een ge�
bouw geheel of gedeeltelijk berust bij een ander dan een met de belastingplichtige
verbonden persoon of lichaam, is dit artikel onverminderd van toepassing, met dien
verstande dat alsdan als WOZ�waarde wordt genomen de WOZ�waarde van het ge�
bouw verminderd met het gedeelte daarvan dat kan worden toegerekend aan de on�
dergrond respectievelijk dat deel ervan dat berust bij die ander. Grond die tot de aan�
horigheden van een gebouw behoort, wordt geacht deel uit te maken van de onder�
grond van het gebouw.

7. Indien zowel de belastingplichtige als een met de belastingplichtige verbonden
persoon of lichaam investeringen hebben verricht die als investeringen in één ge�
bouw zouden kwalificeren indien zij een en dezelfde persoon zouden zijn, wordt de
afschrijving en afwaardering tot lagere bedrijfswaarde met betrekking tot die inves�
teringen bepaald als waren zij één en dezelfde persoon. De aldus met toepassing van
het eerste lid bepaalde afschrijving wordt over hen verdeeld naar rato van, en ten
hoogste tot het bedrag van, de afschrijvingen met betrekking tot die investeringen
die bij hen zonder toepassing van dit artikel zouden hebben plaatsgevonden.

8. Dit lid is nog niet in werking getreden.
Verbonden persoon9. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een verbonden persoon verstaan:

a. de partner van de belastingplichtige;
b. degene die ten overstaan van een notaris een samenlevingscontract heeft geslo�

ten met de belastingplichtige;
c. degene die voor de toepassing van een pensioenregeling als partner van de be�

lastingplichtige is aangemeld;
d. degene die samen met de belastingplichtige een woning bewoont welke voor

hen een eigen woning is en aansprakelijk is of mede aansprakelijk is voor een schuld
waarbij die woning als onderpand dient;

e. degene, niet zijnde een bloed� of aanverwant in de eerste graad van de rechte lijn,
die samen met de belastingplichtige voor het kalenderjaar kan kiezen voor kwalifi�
catie als partner als bedoeld in artikel 1.2, tenzij de belastingplichtige aannemelijk
maakt dat geen sprake is van een duurzaam gevoerde gemeenschappelijke huishou�
ding;

f. de minderjarige kinderen van de belastingplichtige, van zijn partner of van een
onder b tot en met e aangeduide persoon.

10. Indien de belastingplichtige minderjarig is, wordt onder een verbonden per�
soon mede verstaan: een bloed� of aanverwant in de eerste graad van de opgaande
lijn en degene die onder een met die bloed� of aanverwant verbonden persoon als be�
doeld in het achtste lid wordt verstaan.

11. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een verbonden lichaam ver�
staan: een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met de belastingplich�
tige verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk 4 be�
houdens indien sprake is van een aanmerkelijk belang op grond van artikel 4.10 of
artikel 4.11.
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Inwerkingtreding 
op een bij KB te be-
palen tijdstip

Zie voor wijzigingen in artikel 3.30a die in werking treden op een bij KB te bepalen
tijdstip, artikel I, onderdeel D van de Wet werken aan winst. Genoemd onderdeel D
(voor wat betreft lid 8) luidt als volgt:

8. Voor de toepassing van dit artikel worden niet als gebouw aangemerkt, glasop-
standen die in het kader van een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 3.12, tweede
lid, worden gebruikt voor de kweek of teelt van gewassen, ook indien de ondergrond
van de glasopstand niet als voedingsbodem wordt gebruikt.

Willekeurige af-
schrijving milieu-
bedrijfsmiddelen

Artikel 3.31. Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen
1. De aanschaffings� of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aan�

gewezen als bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Ne�
derlandse milieu (milieu�bedrijfsmiddelen) kunnen door de belastingplichtige wille�
keurig worden afgeschreven. Artikel 3.30a, eerste lid, vindt hierbij geen toepassing.

2. Bij ministeriële regeling kunnen milieu�bedrijfsmiddelen worden aangewezen
door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in
overeenstemming met Onze Minister en na overleg met Onze Minister van Econo�
mische Zaken.

3. Als milieu�bedrijfsmiddelen kunnen uitsluitend worden aangewezen bedrijfs�
middelen die in Nederland nog niet gangbaar zijn, niet eerder zijn gebruikt en er in
belangrijke mate toe kunnen bijdragen dat de nadelige gevolgen voor het Nederland�
se milieu van menselijke activiteiten – daaronder begrepen het verbruik van grond�
stoffen – in de vorm van verontreiniging, aantasting of uitputting worden voorko�
men, beperkt of ongedaan gemaakt.

4. Op milieu�bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om te worden gebruikt buiten Ne�
derland, kan alleen willekeurig worden afgeschreven indien op een door de belas�
tingplichtige gedaan schriftelijk verzoek door Onze Minister in overeenstemming
met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is
verklaard dat het gebruik van de bedrijfsmiddelen in belangrijke mate kan bijdragen
aan de bescherming van het Nederlandse milieu. Het verzoek wordt gedaan binnen
een door Onze Minister te stellen termijn.
(Zie ook: art. 2 t/m 5 Uitv.reg. WA 2001)

Artikel 3.32 en 3.33. Vervallen

Willekeurige af-
schrijving aange-
wezen bedrijfsmid-
delen

Artikel 3.34. Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen
1. De aanschaffings� of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die door Onze

Minister in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken bij minis�
teriële regeling zijn aangewezen (andere aangewezen bedrijfsmiddelen) kunnen
door de belastingplichtige willekeurig worden afgeschreven.

2. Als andere aangewezen bedrijfsmiddelen kunnen uitsluitend worden aangewe�
zen bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bevordering van de economische
ontwikkeling of de economische structuur, daaronder begrepen de bevordering van
het ondernemerschap.

3. In de in het eerste lid bedoelde ministeriële regeling kan worden bepaald dat de
willekeurige afschrijving wordt beperkt tot aangewezen gebieden of tot aangewezen
groepen van belastingplichtigen. Daarbij kunnen nadere voorwaarden worden ge�
steld.
(Zie ook: art. 7 t/m 12 Uitv.reg. WA 2001)

Grondslag Artikel 3.34a. Grondslag willekeurige afschrijving bij afboeking herinveste-
ringsreserve
Voor de willekeurige afschrijving blijft een vermindering van de aanschaffings� of
voortbrengingskosten ingevolge een herinvesteringsreserve als bedoeld in artikel
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3.54 buiten aanmerking. Daarbij wordt het bedrag van die vermindering geacht wil�
lekeurig te zijn afgeschreven.

AanvangArtikel 3.35. Aanvang willekeurige afschrijving
Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra ter zake van de verwerving of verbete�
ring van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn aangegaan of ter zake van het be�
drijfsmiddel voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag van de willekeurige af�
schrijving kan voor de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel niet groter zijn dan
het bedrag dat ter zake van de verplichtingen is betaald, of aan voortbrengingskosten
is gemaakt.

AdministratieArtikel 3.36. Administratieve verplichtingen willekeurige afschrijving
1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat willekeurige afschrijving al�

leen mogelijk is indien de aangegane verplichtingen of de in het jaar gemaakte voort�
brengingskosten zijn aangemeld bij Onze Minister.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot het eerste lid, en wel

a. indien het milieu�bedrijfsmiddelen betreft: in overeenstemming met Onze Mi�
nister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. indien het andere aangewezen bedrijfsmiddelen betreft: in overeenstemming
met Onze Minister van Economische Zaken.
(Zie ook: art. 2 t/m 5 Uitv.reg. WA 2001)

VerklaringArtikel 3.37. Mogelijkheid verplichte verklaring bij willekeurige afschrijving
1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat de willekeurige afschrijving op

andere aangewezen bedrijfsmiddelen alleen van toepassing is indien op een door of
namens de belastingplichtige gedaan verzoek door Onze Minister van Economische
Zaken is verklaard dat sprake is van een aangewezen bedrijfsmiddel. Bij die regeling
kunnen tevens nadere regels worden gesteld met betrekking tot de verklaring.

2. Tegen de in het eerste lid bedoelde verklaring staat beroep open bij het College
van Beroep voor het bedrijfsleven. Tegen een uitspraak van het College van Beroep
voor het bedrijfsleven kunnen de belanghebbende en Onze Minister van Economi�
sche Zaken beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde toepas�
sing van het eerste lid met betrekking tot het begrip bedrijfsmiddelen. Op dit beroep
zijn de voorschriften betreffende het beroep in cassatie tegen uitspraken van de ge�
rechtshoven inzake beroepen in belastingzaken van overeenkomstige toepassing,
waarbij het College van Beroep voor het bedrijfsleven de plaats inneemt van een ge�
rechtshof.

TerugnameArtikel 3.38. Terugnemen willekeurige afschrijving
Indien op een bedrijfsmiddel willekeurig is afgeschreven en op enig tijdstip binnen
een bij ministeriële regeling te bepalen periode niet langer wordt voldaan aan de bij
of krachtens de artikelen 3.31 en 3.34 gestelde voorwaarden met betrekking tot dat
bedrijfsmiddel, wordt op dat tijdstip de boekwaarde van het bedrijfsmiddel gesteld
op de boekwaarde die zou zijn bereikt indien geen willekeurige afschrijving zou heb�
ben plaatsgevonden.
(Zie ook: art. 9, 12 Uitv.reg. WA 2001)

Afschrijvings-
regime

Artikel 3.39. Toepasselijk regime afschrijvingen
Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen vindt plaats volgens de regels voor
het tijdvak waarin voor de verwerving of de verbetering van het bedrijfsmiddel ver�
plichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt.
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Investeringsaftrek Artikel 3.40. Investeringsaftrek
Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen kan door de belastingplichtige naast
de afschrijvingen een deel van het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de
winst worden gebracht (investeringsaftrek). Investeringsaftrek kan de vorm hebben
van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, van energie�investeringsaftrek en van mi�
lieu�investeringsaftrek.
(Zie ook: art. 7b Uitv.besl. VPB)

Kleinschaligheids-
investeringsaftrek

Artikel 3.41. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
1. Indien in een kalenderjaar wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, en de belas�

tingplichtige daarvoor bij de aangifte kiest, wordt een op de voet van het tweede lid
berekende kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ten laste gebracht van de winst over
dat jaar.

2. Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van:

Samenwerkings-
verband

3. Indien de onderneming van de belastingplichtige deel uitmaakt van een samen�
werkingsverband met een of meer andere belastingplichtigen die daarbij winst uit
onderneming genieten of belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting, wor�
den voor de toepassing van het tweede lid hun investeringen voor het samenwer�
kingsverband samengeteld.
(Zie ook: art. 7c Uitv.besl. VPB)

Energie-investe-
ringsaftrek

Artikel 3.42. Energie-investeringsaftrek
1. Indien in een kalenderjaar in een onderneming die de ondernemer voor eigen re�

kening drijft, wordt geïnvesteerd in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen met be�
trekking waartoe op een door de ondernemer gedaan verzoek door Onze Minister
van Economische Zaken is verklaard dat sprake is van energie�investeringen, en de
ondernemer daarvoor bij de aangifte kiest, wordt een in het derde lid aangewezen
percentage van het bedrag aan energie�investeringen ten laste gebracht van de winst
over dat jaar (energie�investeringsaftrek).

Energie-investerin-
gen

2. Energie�investeringen zijn investeringen die door Onze Minister in overeen�
stemming met Onze Minister van Economische Zaken en na overleg met Onze Mi�
nister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bij ministeriële
regeling zijn aangewezen als investeringen die in het belang zijn van een doelmatig
gebruik van energie.

3. Bij een bedrag aan energie�investeringen in een kalenderjaar van meer dan
€ 2200 bedraagt de energie�investeringsaftrek 44 percent.

4. Als bedrag aan energie�investeringen wordt ten hoogste in aanmerking geno�
men: 

a. indien de onderneming die de ondernemer voor eigen rekening drijft geen deel
uitmaakt van een samenwerkingsverband met een of meer andere ondernemers die

meer dan maar niet meer dan bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaf�
trek

– € 2 200 0

€ 2 200 € 54 000 28% van het investeringsbedrag

€ 54 000 € 100 000 € 15 120

€ 100 000 € 300 000 € 15 120 verminderd met 7,56% van het ge�
deelte van het investeringsbedrag dat de 
€ 100 000 te boven gaat

€ 300 000 – 0
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daarbij voor eigen rekening een onderneming drijven of belastingplichtigen voor de
vennootschapsbelasting: € 115 000 000;

b. indien de onderneming die de ondernemer voor eigen rekening drijft wel deel
uitmaakt van een zodanig samenwerkingsverband: € 115 000 000 vermenigvuldigd
met het bedrag aan energie�investeringen van de ondernemer en gedeeld door het ge�
zamenlijke bedrag aan energie�investeringen van de ondernemer en de bedoelde an�
dere deelnemers aan het samenwerkingsverband.

EPA5. Onder de aanschaffings� of voortbrengingskosten ter zake van een energie�in�
vestering als bedoeld in het eerste lid, worden, indien de ondernemer daarvoor bij de
aangifte kiest, tevens begrepen de kosten van een advies ter zake van energiebespa�
rende maatregelen in gebouwen of bij processen dat op die investering of mede op
die investering betrekking heeft en voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen ei�
sen.

6. De energie�investeringsaftrek is van toepassing indien de energie�investering is
aangemeld bij Onze Minister.

7. Bij ministeriële regeling kunnen:
a. in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken regels worden

gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde verklaring en
b. regels worden gesteld met betrekking tot het zesde lid.

Beroep bij CBB8. Tegen de in het eerste lid bedoelde verklaring staat beroep open bij het College
van Beroep voor het bedrijfsleven. Tegen een uitspraak van het College van Beroep
voor het bedrijfsleven kunnen de belanghebbende en Onze Minister van Economi�
sche Zaken beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde toepas�
sing van de begrippen investeren en bedrijfsmiddelen. Op dit beroep zijn de voor�
schriften betreffende het beroep in cassatie tegen uitspraken van de gerechtshoven
inzake beroepen in belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven de plaats inneemt van een gerechtshof.

Milieu-investe-
ringsaftrek

Artikel 3.42a. Milieu-investeringsaftrek
1. Indien in een kalenderjaar in een onderneming die de ondernemer voor eigen re�

kening drijft, wordt geïnvesteerd in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die zijn
aangewezen als milieu�investeringen, en de ondernemer daarvoor bij de aangifte
kiest, wordt een in het derde lid aangewezen percentage van het bedrag aan milieu�
investeringen in de onderscheiden categorieën ten laste gebracht van de winst over
dat jaar (milieu�investeringsaftrek).

Milieu-investerin-
gen

2. Milieu�investeringen zijn investeringen, behorend tot categorie I, II respectieve�
lijk III, die door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi�
lieubeheer in overeenstemming met Onze Minister en na overleg met Onze Minister
van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
bij ministeriële regeling zijn aangewezen in het belang van de bescherming van het
Nederlandse milieu.

3. Bij een bedrag aan milieu�investeringen in een kalenderjaar van meer dan
€ 2200 bedraagt de milieu�investeringsaftrek voor milieu�investeringen die behoren
tot categorie I 60 percent, voor milieu�investeringen die behoren tot categorie II 50
percent en voor milieu�investeringen die behoren tot categorie III 35 percent.

Milieu-advies4. Onder de aanschaffings� of voortbrengingskosten ter zake van een milieu�inves�
tering als bedoeld in het eerste lid, worden, indien de ondernemer daarvoor bij de
aangifte kiest, tevens begrepen de kosten van een advies ter zake van:

a. vermindering van emissies, veroorzaakt door bestaande en toekomstige activi�
teiten in een door de onderneming beheerd, bestaand object;

b. het ontwikkelen en aanpassen van processen en producten die leiden tot een ver�
mindering van de belasting van het milieu; 
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mits dat advies op de aangewezen investering of mede op de aangewezen investe�
ring betrekking heeft en voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen eisen.

5. Het vierde lid is slechts van toepassing indien het advies betrekking heeft op een
kleine of middelgrote onderneming als bedoeld in bijlage I van Verordening EG nr.
70/2001.

6. Voorzover met betrekking tot een investering bij de aangifte wordt gekozen
voor energie�investeringsaftrek, blijft toepassing van de milieuinvesteringsaftrek
achterwege.

7. De milieu�investeringsaftrek is slechts van toepassing indien de aangegane ver�
plichtingen of de in het jaar gemaakte voortbrengingskosten zijn aangemeld bij Onze
Minister.

8. Bij ministeriële regeling kunnen in overeenstemming met Onze Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nadere regels worden ge�
steld met betrekking tot het zevende lid.

Artikel 3.42b. Vervallen

Investeren Artikel 3.43. Begrip investeren
1. Onder investeren wordt verstaan het aangaan van verplichtingen ter zake van de

aanschaffing of de verbetering van een bedrijfsmiddel, alsmede het maken van
voortbrengingskosten ter zake van een bedrijfsmiddel, voorzover die verplichtingen
en kosten op de belastingplichtige drukken.

Bestemmingswijzi-
ging

2. Onze Minister kan bepalen dat met investeren tot door hem vast te stellen bedra�
gen wordt gelijkgesteld het wijzigen van de bestemming van een bedrijfsmiddel als
bedoeld in artikel 3.45, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, zodanig dat het bedrijfsmid�
del voortaan hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het in Nederland drijven van een on�
derneming of gedeelte van een onderneming.

Ingebruikname van 
bedrijfsmiddelen

Artikel 3.44. Investeringsaftrek bij nog niet in gebruik genomen bedrijfsmidde-
len

1. Indien bij het einde van het kalenderjaar het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik
is genomen en de investeringsaftrek zou uitgaan boven wat bij het einde van dat ka�
lenderjaar ter zake van de investering is betaald, wordt in afwijking in zoverre van
de artikelen 3.41, 3.42 en 3.42a een bedrag gelijk aan de betaling in aanmerking ge�
nomen en wordt het meerdere in aanmerking genomen in de volgende kalenderjaren
en wel voorzover betalingen plaatsvinden, maar niet later dan in het kalenderjaar
waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen.

2. Bij het staken van de onderneming en bij de eindafrekening als bedoeld in artikel
3.61 wordt de investeringsaftrek voor het geheel in aanmerking genomen in het jaar
van staking, respectievelijk eindafrekening. 

Uitsluiting van 
bedrijfsmiddelen

Artikel 3.45. Uitgesloten bedrijfsmiddelen voor investeringsaftrek
1. Voor de investeringsaftrek behoren niet tot de bedrijfsmiddelen:
a. bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag minder bedraagt dan € 450; 
b. bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk te wor�

den gebruikt:
1°. voor de uitoefening van het bosbedrijf als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid,

tenzij de voordelen daaruit volgens artikel 3.11, tweede lid, tot de winst behoren;
2°. voor het drijven van een onderneming, of een gedeelte van een onderneming,

op de winst waarvan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepas�
sing is;

c. gronden, met inbegrip van de ondergrond van gebouwen, met uitzondering van
verbetering van grond indien de verbeteringskosten plegen te worden afgeschreven;
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d. woonhuizen en woonschepen, met inbegrip van de gedeelten van andere zaken
die dienen voor bewoning;

e. personenauto’s als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van perso�
nenauto's en motorrijwielen 1992, die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer
over de weg;

f. vaartuigen als bedoeld in artikel 3.14, eerste lid, onderdeel b;
g. effecten, vorderingen, goodwill alsmede vergunningen, ontheffingen, conces�

sies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard en
h. dieren.
2. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:
a. behoren tot de bedrijfsmiddelen mede niet bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om

– direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden, en
b. is het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing met betrekking tot auto’s die

voldoen aan de eisen omtrent CO2�uitstoot, bedoeld in artikel 3.20, tweede lid, on�
derdeel a, onderscheidenlijk derde lid, onderdeel a, of tweede volzin.

3. Voor de energie�investeringsaftrek en de milieu�investeringsaftrek behoren tot
de bedrijfsmiddelen mede niet bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of in�
direct – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan:

a. niet in Nederland wonende natuurlijke personen of gevestigde lichamen of
b. natuurlijke personen of lichamen voor het drijven van een onderneming of een

gedeelte van een onderneming, op de winst waarvan een regeling ter voorkoming
van dubbele belasting van toepassing is.

4. Onze Minister kan bepalen dat het eerste lid, onderdeel b, onder 2°, en het derde
lid niet van toepassing zijn.

5. Voor de energie�investeringsaftrek is het eerste lid, onderdeel d, niet van toepas�
sing op bestaande woonhuizen die bestemd zijn voor anders dan kortstondige ver�
huur. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt onder een bestaand woonhuis
verstaan: een woonhuis dat gereed is en geschikt is voor gebruik.

Uitgesloten ver-
plichtingen

Artikel 3.46. Uitgesloten verplichtingen voor investeringsaftrek
1. Voor de investeringsaftrek worden niet in aanmerking genomen verplichtingen

aangegaan tussen:
a. de belastingplichtige en personen die tot zijn huishouden behoren;
b. bloed� of aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huis�

houden;
c. gerechtigden tot een nalatenschap waartoe het bedrijfsmiddel behoort of
d. degene die voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in een lichaam en

dat lichaam.
2. Onze Minister kan bepalen dat het eerste lid niet van toepassing is.

Desinvesteringsbij-
telling

Artikel 3.47. Desinvesteringsbijtelling
1. Indien in een kalenderjaar tegen overdrachtsprijzen voor een bedrag van meer

dan € 2200 aan goederen wordt vervreemd, wordt van de overdrachtsprijzen een ge�
lijk percentage als ter zake van de investering in die goederen als investeringsaftrek
in aanmerking is genomen, ten bate van de winst over dat jaar gebracht (desinveste�
ringsbijtelling).

Periode2. Desinvesteringsbijtelling heeft alleen plaats voorzover de vervreemding plaats�
vindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft
plaatsgevonden en wordt over geen hoger bedrag berekend dan het investeringsbe�
drag voorzover daarover investeringsaftrek in aanmerking is genomen.

Fictieve vervreem-
ding

3. Met vervreemding wordt gelijkgesteld:
a. het onttrekken van een goed aan de onderneming;
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b. het wijzigen van de bestemming van een goed zodanig dat dit gaat voldoen aan
de omschrijving van artikel 3.45, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en

c. het wijzigen van de bestemming van een goed zodanig dat dit gaat voldoen aan
de omschrijving van artikel 3.45, eerste lid, onderdeel b, onder 2°.

4. Voor de toepassing van het derde lid geldt de waarde in het economische verkeer
van het goed als overdrachtsprijs.

Ongedaan maken 5. Indien een investering ongedaan wordt gemaakt, of voor een investering een
vermindering, teruggaaf of vergoeding wordt genoten, geldt dat als vervreemding
van een goed en geldt het bedrag van die investering, vermindering, teruggaaf of ver�
goeding als overdrachtsprijs.

6. Onder ongedaan maken van een investering wordt mede verstaan:
a. het niet betaald zijn binnen twaalf maanden na het aangaan van de verplichting

van ten minste 25% van het investeringsbedrag ter zake van die verplichting, tenzij
het bedrijfsmiddel binnen die periode in gebruik is genomen en

b. het niet in gebruik genomen zijn van een bedrijfsmiddel binnen drie jaar na het
begin van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan. 

7. Onze Minister kan bepalen dat het derde lid, onderdeel c, of het zesde lid niet
van toepassing is.
(Zie ook: art. 7b, 7c Uitv.besl. VPB)

Artikel 3.47a t/m 3.50. Vervallen

Tijdvak Artikel 3.51. Toepasselijk regime investeringsaftrek
De investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling vinden plaats volgens de regels
voor het tijdvak waarin de investering heeft plaatsgevonden.

Wijziging en schor-
sing

Artikel 3.52. Wijziging willekeurige afschrijving en investeringsaftrek
1. Bij ministeriële regeling:
a. kan de willekeurige afschrijving in het algemeen of voor bepaalde aangewezen

bedrijfsmiddelen of bepaalde groepen van aangewezen bedrijfsmiddelen buiten toe�
passing worden gesteld, of per kalenderjaar worden beperkt, en wel:

1°. indien het milieu�bedrijfsmiddelen betreft: na overleg met Onze Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van
Economische Zaken;

2°. indien het andere aangewezen bedrijfsmiddelen betreft: na overleg met Onze
Minister van Economische Zaken;

b. kunnen de in artikel 3.41, tweede lid, derde kolom, vermelde percentages en be�
dragen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de in artikel 3.42, derde lid,
en artikel 3.42a, derde lid, vermelde percentages voor de energie�investeringsaftrek,
onderscheidenlijk milieu�investeringsaftrek worden vervangen door andere.

2. Een regeling als bedoeld in het eerste lid mag slechts strekken tot het bereiken
van zoveel mogelijk evenwicht tussen het gebruik van de regeling inzake de wille�
keurige afschrijving, respectievelijk de investeringsaftrek en de daarvoor uitgetrok�
ken bedragen.

Fiscale reserves Artikel 3.53. Fiscale reserves
1. Bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst kan worden gereser�

veerd:
a. tot gelijkmatige verdeling van kosten en lasten (egalisatiereserve);
b. tot herinvestering in bedrijfsmiddelen volgens artikel 3.54 (herinvesteringsre�

serve) en
c. voor de oude dag volgens paragraaf 3.2.3 (oudedagsreserve).



IB

Wet inkomstenbelasting 2001

53

2. Met betrekking tot een in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde reserve is artikel
3.26, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Herinvesteringsre-
serve (vervangings-
reserve)

Artikel 3.54. Herinvesteringsreserve
1. Indien bij vervreemding van een bedrijfsmiddel de opbrengst de boekwaarde

van het bedrijfsmiddel overtreft, kan bij het bepalen van de in het kalenderjaar ge�
noten winst het verschil gereserveerd worden en blijven tot vermindering van de in
aanmerking te nemen aanschaffings� of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen
die in het jaar van vervreemding of in de daarop volgende drie jaren worden aange�
schaft of voortgebracht, indien en zolang het voornemen tot herinvestering van de
opbrengst bestaat (herinvesteringsreserve).

Afboeking2. Afboeking van de herinvesteringsreserve op de aanschaffings� of voortbren�
gingskosten van het bedrijfsmiddel of de bedrijfsmiddelen waarin wordt geherinves�
teerd, vindt plaats voorzover het gezamenlijke bedrag van de boekwaarden van die
bedrijfsmiddelen door die afboeking niet daalt beneden het bedrag van de boekwaar�
de onmiddellijk voorafgaande aan de vervreemding van het bedrijfsmiddel ter zake
waarvan de herinvesteringsreserve is gevormd.

3. Afboeking van een herinvesteringsreserve die is ontstaan als gevolg van de ver�
vreemding van een bedrijfsmiddel waarop niet pleegt te worden afgeschreven of
waarop in meer dan tien jaren pleegt te worden afgeschreven, behoeft slechts plaats
te vinden op de aanschaffings� of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen met
eenzelfde economische functie als de vervreemde bedrijfsmiddelen.

Eenzelfde economi-
sche functie

4. Met betrekking tot bedrijfsmiddelen waarop niet pleegt te worden afgeschreven
en bedrijfsmiddelen waarop in meer dan tien jaren pleegt te worden afgeschreven,
vindt afboeking van een herinvesteringsreserve slechts plaats voorzover de herinves�
teringsreserve is gevormd ter zake van de vervreemding van bedrijfsmiddelen met
eenzelfde economische functie in de onderneming als de aangeschafte of voortge�
brachte bedrijfsmiddelen.

Termijn5. Een herinvesteringsreserve wordt uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de
reserve is ontstaan, in de winst opgenomen, behalve voorzover:

a. in verband met de aard van de aan te schaffen of voort te brengen bedrijfsmid�
delen een langer tijdvak is vereist of

b. de aanschaffing of voortbrenging, mits daaraan een begin van uitvoering is ge�
geven, door bijzondere omstandigheden is vertraagd.

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt met vervreemding gelijkgesteld verlies
of beschadiging van een bedrijfsmiddel. De vergoeding wegens verlies of beschadi�
ging wordt daarbij aangemerkt als opbrengst.

Uitgesloten 
bedrijfsmiddelen

7. Voor de toepassing van dit artikel behoren niet tot de bedrijfsmiddelen:
a. vermogensrechten die ter belegging worden gehouden, en
b. voorwerpen van geringe waarde als bedoeld in artikel 3.30, vierde lid.

Willekeurige 
afschrijving

8. Indien op het vervreemde bedrijfsmiddel willekeurig is afgeschreven, wordt
voor de toepassing van het eerste lid als boekwaarde van dat bedrijfsmiddel in aan�
merking genomen, de boekwaarde die zonder willekeurige afschrijving zou hebben
gegolden.

Afschrijving9. Met betrekking tot bedrijfsmiddelen waarop in meer dan tien jaar pleegt te wor�
den afgeschreven, is de beperking van het vierde lid niet van toepassing voorzover
de herinvesteringsreserve is gevormd ter zake van de vervreemding van bedrijfsmid�
delen die een gevolg is van overheidsingrijpen.

10. Met betrekking tot bedrijfsmiddelen waarop niet pleegt te worden afgeschre�
ven, is de beperking van het vierde lid niet van toepassing voorzover de herinveste�
ringsreserve is gevormd ter zake van de vervreemding van zodanige bedrijfsmidde�
len die een gevolg is van overheidsingrijpen.



Wet inkomstenbelasting 2001

54

IB

11. Met betrekking tot bedrijfsmiddelen waarop niet pleegt te worden afgeschre�
ven en bedrijfsmiddelen waarop in meer dan tien jaren pleegt te worden afgeschre�
ven, zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing indien aan het voornemen
tot herinvestering in een dergelijk bedrijfsmiddel reeds vóór de vervreemding gevolg
is gegeven.

Overheidsingrijpen 12. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder overheidsingrijpen verstaan:
a. onteigening, daaronder begrepen minnelijke onteigening en verkoop ter voorko�

ming van onteigening;
b. een besluit, daaronder begrepen een regeling, op het gebied van ruimtelijke or�

dening, natuur of milieu van een publiekrechtelijke rechtspersoon dat de mogelijk�
heden om de onderneming of een gedeelte daarvan op de huidige locatie in de hui�
dige vorm voort te zetten of uit te breiden in belangrijke mate beperkt;

c. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen communautaire of nationale re�
gelgeving die leidt tot herstructurering van een bedrijfstak.

13. Indien een besluit of regeling als bedoeld in het twaalfde lid, onderdeel b, de
mogelijkheden om de onderneming of een gedeelte daarvan op de huidige locatie in
de huidige vorm voort te zetten of uit te breiden in belangrijke mate beperkt, wordt
voor de toepassing van het negende en tiende lid een vervreemding van bedrijfsmid�
delen van de onderneming respectievelijk het gedeelte daarvan die plaatsvindt bin�
nen drie jaar nadat een dergelijk besluit of een dergelijke regeling in werking is ge�
treden, geacht een gevolg te zijn van overheidsingrijpen, met dien verstande dat een
latere vervreemding ook nog geacht wordt een gevolg te zijn van overheidsingrijpen
indien deze vervreemding door bijzondere omstandigheden is vertraagd en daaraan
binnen de hiervoor bedoelde periode van drie jaar reeds een begin van uitvoering is
gegeven.

Terugkeerreserve Artikel 3.54a. Terugkeerreserve
1. Indien de belastingplichtige de onderneming van een vennootschap waarvan hij

aandelen of winstbewijzen houdt, in het kader van de ontbinding van die vennoot�
schap met toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969, voortzet of mede voortzet, wordt op het tijdstip van de voortzetting op de ba�
lans van de onderneming een reserve gevormd (positieve of negatieve terugkeerre�
serve).

Berekening 2. De terugkeerreserve wordt gesteld op de helft van het vervreemdingsvoordeel
dat op grond van artikel 4.24a of artikel 4.42a voor de heffing buiten aanmerking
blijft, na het vervreemdingsvoordeel eerst te hebben verminderd met het bedrag be�
doeld in het derde lid. Indien deze vermindering leidt tot een positief bedrag, ontstaat
er een positieve terugkeerreserve welke ten laste van het vermogen van de voortge�
zette onderneming komt. Wanneer deze vermindering leidt tot een negatief bedrag,
ontstaat er een negatieve terugkeerreserve ter grootte van de helft van het negatieve
bedrag; een negatieve terugkeerreserve komt in mindering op de winst bij staking
van de onderneming. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt het in die volzin
bedoelde vervreemdingsvoordeel in aanmerking genomen zonder rekening te hou�
den met de toepassing van artikel 4.24a.

3. Het bedrag waarmee het vervreemdingsvoordeel wordt verminderd wordt ge�
steld op 76% van de winst die volgens artikel 14c, eerste lid in verbinding met het
tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor de heffing van de
vennootschapsbelasting buiten aanmerking blijft, voorzover deze winst is toe te re�
kenen aan het aandeel van de belastingplichtige in de vennootschap. Voor de toepas�
sing van de vorige volzin blijft buiten aanmerking het deel van de winst waarop een
vermindering ter voorkoming van internationale dubbele belasting van toepassing
zou zijn ingeval artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 niet zou
zijn toegepast.
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4. Een positieve terugkeerreserve wordt uiterlijk bij staking van de onderneming
in de winst opgenomen. Bij staking van een gedeelte van de voortgezette onderne�
ming wordt een evenredig gedeelte van de positieve terugkeerreserve in de winst op�
genomen.

Beschikking5. De omvang van de terugkeerreserve wordt door de inspecteur vastgesteld bij
voor bezwaar vatbare beschikking. De in de eerste volzin bedoelde beschikking kan
mede betrekking hebben op voorwaarden als bedoeld in artikel 4.42a, tweede lid.

6. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat de omvang van de terug�
keerreserve op een onjuist bedrag is vastgesteld, kan de inspecteur de beschikking
herzien bij voor bezwaar vatbare beschikking.

7. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn,
kan geen grond voor herziening opleveren, behoudens in de gevallen waarin de be�
lastingplichtige terzake van dit feit te kwader trouw is. Artikel 16, tweede lid, aanhef
en onderdeel c, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomsti�
ge toepassing.

8. De bevoegdheid tot herziening vervalt door verloop van vijf jaren na de datum
van vaststelling van de beschikking.

AandelenfusieArtikel 3.55. Aandelenfusie
1. De belastingplichtige hoeft bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten

winst het voordeel uit de vervreemding van aandelen of winstbewijzen in het kader
van een aandelenfusie niet in aanmerking te nemen. De eerste volzin is niet van toe�
passing op een in het kader van een aandelenfusie genoten bijbetaling.

Kwalificatie2. Een aandelenfusie wordt aanwezig geacht indien:
a. een in Nederland gevestigde vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen

of winstbewijzen, eventueel met bijbetaling, een zodanig bezit aan aandelen in een
andere in Nederland gevestigde vennootschap verwerft dat zij meer dan de helft van
de stemrechten in de laatstgenoemde vennootschap kan uitoefenen;

b. een in een lidstaat van de Europese Unie of een bij ministeriële regeling aange�
wezen staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte gevestigde vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen of winstbewij�
zen, eventueel met een bijbetaling, een zodanig bezit aan aandelen in een andere in
een lidstaat van de Europese Unie of een bij ministeriële regeling aangewezen staat
die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ge�
vestigde vennootschap verwerft dat zij meer dan de helft van de stemrechten in de
laatstgenoemde vennootschap kan uitoefenen of

c. een in Nederland gevestigde vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen
of winstbewijzen, eventueel met een bijbetaling, een zodanig bezit aan aandelen in
een buiten een lidstaat van de Europese Unie of een bij ministeriële regeling aange�
wezen staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte gevestigde vennootschap verwerft dat zij alle of nagenoeg alle stemrechten
in de laatstgenoemde vennootschap kan uitoefenen.

3. Een aandelenfusie wordt eveneens aanwezig geacht indien een in het tweede lid
bedoelde vennootschap voor de uitreiking van de eigen aandelen of winstbewijzen
reeds meer dan de helft, respectievelijk nagenoeg alle stemrechten in de aldaar be�
doelde andere vennootschap kon uitoefenen en door de uitreiking van de eigen aan�
delen of winstbewijzen een groter aantal stemrechten in die andere vennootschap
kan uitoefenen.

Niet kwalificeren 
als aandelenfusie

4. Een aandelenfusie wordt, in afwijking in zoverre van het tweede en het derde
lid, niet aanwezig geacht indien:

a. een bijbetaling een tiende gedeelte van de nominale waarde van de uitgereikte
aandelen te boven gaat of
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b. de fusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belas�
tingheffing. De fusie wordt, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht
in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing
indien de fusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstruc�
turering of rationalisering van de actieve werkzaamheden van de bij de fusie betrok�
ken rechtspersonen.

In EU gevestigde 
vennootschap

5. Een in een lidstaat van de Europese Unie of een bij ministeriële regeling aange�
wezen staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte gevestigde vennootschap is een vennootschap die:

1°. een van de rechtsvormen heeft die zijn opgenomen in de bijlage van de Richt�
lijn 90/434/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1990
betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng
van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lid�
staten (PbEG L 225) of een rechtsvorm heeft die vergelijkbaar is met een van de
rechtsvormen die voor Nederland zijn opgenomen in deze bijlage;

2°. niet wordt geacht volgens een door de staat van vestiging met een derde staat
gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting te zijn gevestigd buiten de
Europese Unie en de bij ministeriële regeling aangewezen staten die partij zijn bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en

3°. zonder keuzemogelijkheid en zonder ervan te zijn vrijgesteld, in de staat van
vestiging is onderworpen aan de aldaar geheven belasting naar de winst als bedoeld
in artikel 3, onderdeel c, van de onder 1° genoemde richtlijn of aan een andere aldaar
geheven belasting naar de winst.

Doorschuiving fis-
cale claim

6. De belastingplichtige stelt, indien het voordeel volgens het eerste lid buiten aan�
merking blijft, de in het kader van de aandelenfusie verworven aandelen of winstbe�
wijzen op het tijdstip van de fusie te boek voor dezelfde waarde als waarvoor de in
het kader van die fusie vervreemde aandelen of winstbewijzen onmiddellijk voor het
fusietijdstip te boek waren gesteld.

Zekerheid vooraf 7. De belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de vraag of er sprake is van
een aandelenfusie, kan vóór de vervreemding van de aandelen of winstbewijzen een
verzoek indienen bij de hierna aangeduide inspecteur. Indien de vennootschap die de
aandelen of winstbewijzen verwerft in Nederland is gevestigd, doet de belasting�
plichtige het verzoek bij de inspecteur belast met de aanslagregeling voor de ven�
nootschapsbelasting van die vennootschap; in andere gevallen bij de inspecteur be�
last met de aanslagregeling van de belastingplichtige. De inspecteur beslist op het
verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. 
(Zie ook: art. 11 Uitv.reg. IB 2001)

Juridische splitsing Artikel 3.56. Juridische splitsing
1. De belastingplichtige die is betrokken bij een overgang onder algemene titel in

het kader van een splitsing van een rechtspersoon, wordt geacht zijn aandelen in of
zijn schuldvorderingen op de splitsende rechtspersoon ten tijde van de splitsing te
hebben vervreemd.

2. De belastingplichtige hoeft bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten
winst het voordeel uit de in het eerste lid bedoelde vervreemding niet in aanmerking
te nemen, mits de splitsende en de verkrijgende rechtspersoon in Nederland zijn ge�
vestigd, of in de zin van artikel 3.55, vijfde lid, in een lidstaat van de Europese Unie
of een bij ministeriële regeling aangewezen staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. De eerste volzin geldt
niet voor een in het kader van de splitsing genoten bijbetaling.

Evenredige verde-
ling

3. Indien het voordeel volgens het tweede lid niet in aanmerking wordt genomen,
wordt de waarde waarvoor de aandelen of schuldvorderingen ten tijde van de split�
sing te boek zijn gesteld, voor een evenredig gedeelte toegerekend aan de aandelen
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of schuldvorderingen die de belastingplichtige direct na de splitsing in respectieve�
lijk op de bij splitsing betrokken rechtspersonen heeft. Voorts treden de schuldvor�
deringen die de belastingplichtige direct na de splitsing op de bij de splitsing betrok�
ken rechtspersonen heeft, in de plaats van de schuldvorderingen die de belasting�
plichtige ten tijde van de splitsing heeft op de splitsende rechtspersoon.

Niet-kwalificeren-
de splitsing

4. Het tweede lid is niet van toepassing indien de splitsing in overwegende mate is
gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De splitsing wordt, tenzij
het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht in overwegende mate te zijn ge�
richt op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing indien de splitsing niet plaats�
vindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering
van de actieve werkzaamheden van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen.

Begripsbepalingen5. Voor de toepassing van dit artikel:
a. wordt onder een evenredig gedeelte verstaan een gedeelte dat evenredig is aan

de verhouding van de waarde in het economische verkeer ten tijde van de splitsing
van de vermogensbestanddelen die onder algemene titel overgaan en van het gehele
vermogen van de splitsende rechtspersoon;

b. worden met aandelen gelijkgesteld winstbewijzen en lidmaatschapsrechten;
c. wordt een recht om aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op de

splitsende rechtspersoon te verwerven aangemerkt als aandeel, winstbewijs respec�
tievelijk schuldvordering waarop het recht betrekking heeft en

d. wordt, indien de belastingplichtige ten tijde van de splitsing met de splitsende
rechtspersoon verbonden is in de zin van artikel 10a, vijfde lid, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, de verkrijgende rechtspersoon direct na de splitsing
eveneens als met de belastingplichtige verbonden aangemerkt.

6. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing indien in het kader van de
splitsing aandelen worden uitgereikt door een andere rechtspersoon dan de rechts�
persoon op wie de vermogensbestanddelen onder algemene titel overgaan.

Zekerheid vooraf7. De belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de vraag of de splitsing niet
wordt geacht in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van
belastingheffing, kan vóór de splitsing een verzoek indienen bij de inspecteur belast
met de aanslagregeling van de splitsende rechtspersoon, die daarop bij voor bezwaar
vatbare beschikking beslist.
(Zie ook: art. 11 Uitv.reg. IB 2001)

Juridische fusieArtikel 3.57. Juridische fusie
1. De belastingplichtige die is betrokken bij een overgang onder algemene titel in

het kader van een fusie van een rechtspersoon, wordt geacht zijn aandelen in of zijn
schuldvorderingen op de verdwijnende rechtspersoon ten tijde van de fusie te heb�
ben vervreemd.

2. De belastingplichtige hoeft bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten
winst het voordeel uit de in het eerste lid bedoelde vervreemding niet in aanmerking
te nemen mits de verdwijnende en de verkrijgende rechtspersoon in Nederland zijn
gevestigd, of in de zin van artikel 3.55, vijfde lid, in een lidstaat van de Europese
Unie of een bij ministeriële regeling aangewezen staat die partij is bij de Overeen�
komst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. De eerste vol�
zin geldt niet voor een in het kader van de fusie genoten bijbetaling.

3. Indien het voordeel volgens het tweede lid niet in aanmerking wordt genomen,
worden de in het kader van de fusie verworven aandelen in of schuldvorderingen op
de verkrijgende rechtspersoon direct na de fusie te boek gesteld voor dezelfde waar�
de als waarvoor de aandelen in of de schuldvorderingen op de verdwijnende rechts�
persoon ten tijde van de fusie te boek zijn gesteld. Voorts treden de schuldvorderin�
gen die de belastingplichtige direct na de fusie op de verkrijgende rechtspersoon
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heeft, in de plaats van de schuldvorderingen die de belastingplichtige ten tijde van
de fusie heeft op de verdwijnende rechtspersoon.

Niet-kwalificeren-
de fusie

4. Het tweede lid is niet van toepassing indien de fusie in overwegende mate is ge�
richt op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De fusie wordt, tenzij het te�
gendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht in overwegende mate te zijn gericht op
het ontgaan of uitstellen van belastingheffing indien de fusie niet plaatsvindt op
grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van de
actieve werkzaamheden van de bij de fusie betrokken rechtspersonen.

Begripsbepalingen 5. Voor de toepassing van dit artikel: 
a. worden met aandelen gelijkgesteld winstbewijzen en lidmaatschapsrechten;
b. wordt een recht om aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op de

verdwijnende rechtspersoon te verwerven aangemerkt als aandeel, winstbewijs res�
pectievelijk schuldvordering waarop het recht betrekking heeft en

c. wordt, indien de belastingplichtige ten tijde van de fusie met de verdwijnende
rechtspersoon verbonden is in de zin van artikel 10a, vijfde lid, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, de verkrijgende rechtspersoon direct na de fusie even�
eens als met de belastingplichtige verbonden aangemerkt.

6. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing indien in het kader van de
fusie aandelen worden uitgereikt door een andere rechtspersoon dan de rechtsper�
soon op wie de vermogensbestanddelen onder algemene titel overgaan.

7. De belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de vraag of de fusie niet
wordt geacht in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van
belastingheffing, kan vóór de fusie een verzoek indienen bij de inspecteur belast met
de aanslagregeling van de verdwijnende rechtspersoon, die daarop bij voor bezwaar
vatbare beschikking beslist.
(Zie ook: art. 11 Uitv.reg. IB 2001)

Staking door over-
lijden

Artikel 3.58. Staking door overlijden
1. Bij het staken van een onderneming door het overlijden van de belastingplichti�

ge, wordt, behalve voor de toepassing van de desinvesteringsbijtelling, het vermo�
gen van de onderneming geacht op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip te
zijn overgedragen aan degene aan wie het krachtens erfrecht of huwelijksvermo�
gensrecht toekomt en wel tegen de waarde die in het economische verkeer aan dat
vermogen kan worden toegekend.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt de waarde in het economische ver�
keer van een woning die, anders dan tijdelijk, als hoofdverblijf ter beschikking blijft
staan van personen die bij het overlijden van de belastingplichtige tot zijn huishou�
den behoren, gesteld op 60% van de woningwaarde.

Woning 3. Indien een woning als bedoeld in het tweede lid gaat behoren tot het vermogen
van een onderneming van een persoon die bij het overlijden van de belastingplichti�
ge tot zijn huishouden behoort, wordt de waarde in het economische verkeer van die
woning op dat tijdstip gesteld op 60% van de woningwaarde.

4. Voor de toepassing van het tweede en derde lid is artikel 3.19, derde tot en met
vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

Staking door huwe-
lijksontbinding

Artikel 3.59. Doorschuiving of staking door ontbinding huwelijksgemeenschap
1. Bij ontbinding van een huwelijksgemeenschap waartoe het vermogen van een

onderneming behoort, anders dan door het overlijden van de belastingplichtige,
wordt, behoudens voor de toepassing van de desinvesteringsbijtelling, het aandeel in
dat vermogen dat op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip krachtens huwe�
lijksvermogensrecht toekomt aan de echtgenoot van de belastingplichtige, geacht op
dat tijdstip aan hem aan wie het krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht toe�
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komt, te zijn overgedragen tegen de waarde die daaraan in het economische verkeer
kan worden toegekend.

Doorschuifregeling 
bij huwelijksont-
binding

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de bestanddelen van het vermogen van
de onderneming waarmee degene aan wie die bestanddelen krachtens erfrecht of hu�
welijksvermogensrecht toekomen, de onderneming rechtstreeks voortzet of mede
voortzet. In dat geval wordt degene die de onderneming rechtstreeks voortzet of
mede voortzet voor zijn gedeelte, voor het bepalen van de winst geacht in de plaats
te zijn getreden van degene van wie de onderneming rechtstreeks wordt voortgezet.

Oudedagsreserve3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de oudedagsreserve voor�
zover deze overgaat naar de langstlevende echtgenoot of gewezen echtgenoot en niet
uitgaat boven het ondernemingsvermogen – in de zin van artikel 3.71 – waarmee
deze de onderneming voortzet of mede voortzet.

Overbrenging van 
vermogen

Artikel 3.60. Overbrenging vermogensbestanddelen naar het buitenland
Indien bestanddelen van het vermogen van een in Nederland gedreven onderneming
of zelfstandig gedeelte van een onderneming, waaruit de belastingplichtige winst ge�
niet, worden overgebracht naar een buiten Nederland gedreven onderneming waaruit
de belastingplichtige winst geniet en de belastingplichtige gelijktijdig of daarna op�
houdt binnenlands belastingplichtig te zijn, worden die bestanddelen op het tijdstip
onmiddellijk voorafgaande aan het ophouden van de binnenlandse belastingplicht en
voorzover zij nog behoren tot het vermogen van de onderneming, geacht te zijn ver�
vreemd tegen de waarde in het economische verkeer.

EindafrekeningArtikel 3.61. Eindafrekening
Voordelen uit een onderneming die niet reeds uit anderen hoofde in aanmerking zijn
genomen, worden gerekend tot de winst van het kalenderjaar waarin de belasting�
plichtige ophoudt in Nederland uit de onderneming winst te genieten. In dat geval
worden de goederen voor de toepassing van de desinvesteringsbijtelling geacht aan
de onderneming te zijn onttrokken.

Doorschuifregeling 
bij staking door 
overlijden

Artikel 3.62. Doorschuiving bij staking door overlijden
1. Artikel 3.58 vindt geen toepassing met betrekking tot de bestanddelen van het

vermogen van een onderneming waarmee een of meer van degenen aan wie die be�
standdelen krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht toekomen, de onderne�
ming rechtstreeks voortzetten of mede voortzetten, mits degenen die de onderne�
ming voortzetten of mede voortzetten dit bij de aangifte van de overleden belasting�
plichtige verzoeken.

2. Degenen die het verzoek hebben gedaan worden, ieder voor zijn gedeelte, voor
het bepalen van de winst geacht in de plaats te zijn getreden van degene van wie de
onderneming rechtstreeks wordt voortgezet.

Oudedagsreserve3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de oudedags�
reserve voorzover deze overgaat op de partner en niet uitgaat boven het onderne�
mingsvermogen – in de zin van artikel 3.71 – waarmee deze de onderneming voort�
zet of mede voortzet.

Doorschuifregeling 
in familiesfeer

Artikel 3.63. Doorschuiving naar ondernemers
1. Indien de belastingplichtige een onderneming waaruit hij als ondernemer of als

belastingplichtige als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, winst geniet,
overdraagt in een geval als bedoeld in het vierde lid of vijfde lid, wordt voor het be�
palen van de uit de onderneming in het kalenderjaar van overdracht genoten winst
de onderneming, behalve voor de toepassing van artikel 3.54a, geacht niet te zijn ge�
staakt, mits zowel de belastingplichtige als degene die de onderneming voortzet dit
bij de aangifte van de belastingplichtige verzoeken.
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2. In dat geval wordt degene aan wie de onderneming is overgedragen, voor het
bepalen van de winst van de onderneming geacht in de plaats te zijn getreden van
degene die de onderneming heeft overgedragen.

Gedeelte van onder-
neming

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder overdracht van een onderneming
mede begrepen de overdracht van een gedeelte van een onderneming, ongeacht of
bij degene die overdraagt een eventueel niet overgedragen gedeelte van de onderne�
ming nog een onderneming is.

Mede-ondernemer 4. Het eerste lid is slechts van toepassing indien de over te dragen onderneming
gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de over�
dracht deel uitmaakte van een samenwerkingsverband met degene die de onderne�
ming gaat voortzetten en degene die voortzet met betrekking tot dat samenwerkings�
verband gedurende die 36 maanden als ondernemer winst heeft genoten.

5. Het eerste lid is voorts slechts van toepassing indien de onderneming wordt
overgedragen aan een natuurlijk persoon die gedurende de 36 maanden die onmid�
dellijk voorafgaan aan het tijdstip van de overdracht als werknemer in die onderne�
ming werkzaam is geweest.

Delegatie 6. Bij ministeriële regeling kan onder nader te stellen voorwaarden worden be�
paald dat in bij die regeling te bepalen gevallen de in het vierde lid en vijfde lid be�
doelde termijn tot een bij die regeling te bepalen periode wordt verkort.
(Zie ook: art. 13a Uitv.reg. IB 2001)

Oudedagsreserve 7. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de oudedags�
reserve voor zover deze overgaat op de partner en niet uitgaat boven het onderne�
mingsvermogen – in de zin van artikel 3.71 – waarmee deze de onderneming voort�
zet of mede voortzet.

Doorschuiven naar 
andere onderne-
ming

Artikel 3.64. Doorschuiving via te conserveren inkomen naar andere onderne-
ming

1. Bij het staken van een onderneming wordt op verzoek van de belastingplichtige
bij de aangifte de met of bij de staking behaalde winst die is toe te rekenen aan be�
drijfsmiddelen en aan herinvesteringsreserves, afzonderlijk bepaald en behandeld
als te conserveren inkomen, voorzover aannemelijk wordt gemaakt dat die afzonder�
lijk bepaalde winst in het jaar van staking, dan wel binnen een periode van 12 maan�
den na staking, zal worden geherinvesteerd in een onderneming waaruit de belas�
tingplichtige winst geniet.

2. Bij tijdige herinvestering wordt de afzonderlijk bepaalde winst in mindering ge�
bracht op de aanschaffings� of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die door
de belastingplichtige ten behoeve van een bestaande of nieuwe onderneming worden
aangeschaft of voortgebracht, als ware die winst een herinvesteringsreserve. Daarbij
is artikel 3.54 van overeenkomstige toepassing. De inspecteur vermindert vervol�
gens dienovereenkomstig de conserverende belastingaanslag bij voor bezwaar vat�
bare beschikking. Rechtsmiddelen tegen deze beschikking kunnen uitsluitend be�
trekking hebben op de grootte van de vermindering.

Verlenging periode 3. Op verzoek van de belastingplichtige wordt de periode van 12 maanden, be�
doeld in het eerste lid, verlengd, indien:

a. in verband met de aard van de aan te schaffen of voort te brengen bedrijfsmid�
delen, voor de herinvestering een langer tijdvak is vereist of

b. de herinvestering, mits daaraan een begin van uitvoering is gegeven, door bij�
zondere omstandigheden is vertraagd.

De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. 

Omzetting in een nv 
of bv

Artikel 3.65. Omzetting in een NV of BV
1. Indien een onderneming wordt omgezet in de vorm van een door een naamloze

vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven
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onderneming, wordt, op verzoek van de belastingplichtige, voor het bepalen van de
uit de onderneming in het kalenderjaar van omzetting genoten winst de onderne�
ming, behalve voor de toepassing van artikel 3.54a, geacht niet te zijn gestaakt, mits
de oprichters van de vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg ge�
heel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette
onderneming en de door Onze Minister nader te stellen voorwaarden zijn vervuld.
De eerste volzin is niet van toepassing in situaties als bedoeld in artikel 3.3, eerste
lid, onderdeel b; in situaties als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, is de
eerste volzin slechts van toepassing indien de medegerechtigdheid van de belasting�
plichtige de rechtstreekse voortzetting vormt van zijn gerechtigdheid of medege�
rechtigdheid als ondernemer.

2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot de oudedagsreserve.
Vrijval negatieve 
terugkeerreserve

3. Bij een omzetting op de voet van het eerste lid vervalt, in afwijking van artikel
3.54a, tweede lid, een negatieve terugkeerreserve zonder dat dit de winst beïnvloedt.
Onze Minister houdt bij de bepaling van de omvang van de verkrijgingspijs van de
bij de omzetting verkregen aandelen rekening met het vervallen van de negatieve te�
rugkeerreserve.

Voorwaarden4. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking waar�
in de in het eerste lid bedoelde voorwaarden zijn opgenomen.

5. De in het eerste lid bedoelde voorwaarden strekken ter verzekering van de hef�
fing en de invordering van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, die
verschuldigd zouden zijn of zouden worden indien het eerste lid buiten toepassing
zou blijven. Voorts kunnen voorwaarden worden gesteld die betrekking hebben op: 

a. de grootte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal;
b. de verkrijgingsprijs, bedoeld in artikel 4.21, van de bij de omzetting verkregen

aandelen en de boekwaarde van bij de omzetting verkregen schuldvorderingen;
c. de berekening van de verminderingen ter voorkoming van dubbele belasting;
d. de ingebrachte vermogensbestanddelen die als gevolg van de omzetting gaan

behoren tot een deelneming als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de vennoot�
schapsbelasting 1969, en

e. de vervreemding van de aandelen in de opgerichte vennootschap.

Gebroken boekjaarArtikel 3.66. Niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar
1. Indien de aard van de onderneming dit rechtvaardigt, mag de winst worden be�

paald over een niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar. In dat geval treedt
het boekjaar in de plaats van het kalenderjaar.

2. De winst van een niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar wordt be�
schouwd als winst van het kalenderjaar waarin het boekjaar is geëindigd.

Splitsing boekjaar3. Een boekjaar van meer dan twaalf maanden wordt gesplitst in twee gedeelten
waarvan het eerste twaalf maanden omvat, mits bij deze splitsing de twee gedeelten
in verschillende kalenderjaren eindigen. Beide gedeelten worden als een afzonder�
lijk boekjaar aangemerkt. De winst van het eerste gedeelte wordt door schatting be�
paald; aan het tweede gedeelte wordt de rest van de winst van het boekjaar toegere�
kend.

Paragraaf 3.2.3 Oudedagsreserve 

Toevoeging oude-
dagsreserve

Artikel 3.67. Toegang toevoegingen oudedagsreserve
1. De ondernemer die aan het urencriterium voldoet en bij de aanvang van het ka�

lenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, kan bij het bepalen van de in
een kalenderjaar genoten winst over dat jaar toevoegen aan de oudedagsreserve.

2. De voorwaarde inzake het urencriterium geldt niet bij de extra toevoeging op de
voet van artikel 3.69, eerste lid, aanhef en onderdeel b.
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Toevoegingspla-
fond

Artikel 3.68. Toevoegingen
1. De toevoeging aan de reserve over een kalenderjaar bedraagt 12% van de winst

die de belastingplichtige als ondernemer uit een onderneming geniet, maar niet meer
dan € 11 811. De op grond van de eerste volzin bepaalde toevoeging wordt vermin�
derd met de ten laste van die winst gekomen premies en andere bijdragen uit hoofde
van pensioenregelingen.

Maximum toevoe-
ging

2. De op grond van het eerste lid berekende toevoeging bedraagt ten hoogste het
bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar de
oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder winst verstaan: de winst voor toe�
voeging aan en afneming van de oudedagsreserve en vermeerderd met de premies en
andere bijdragen als bedoeld in het eerste lid, maar met uitzondering van de winst
waarop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is.

Inhaaltoevoeging Artikel 3.69. Extra toevoegingen
1. Het bedrag dat volgens artikel 3.68, eerste lid, aan de oudedagsreserve wordt

toegevoegd, kan worden vermeerderd:
a. met het bedrag waarmee in het voorafgaande kalenderjaar de oudedagsreserve

volgens artikel 3.70, eerste lid, aanhef en onderdeel b, geheel of gedeeltelijk is afge�
nomen en waarop artikel 3.72, derde lid, geen toepassing heeft gevonden;

b. met de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen, bedoeld in artikel
3.100, eerste lid, onderdeel b, en de negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
die ten aanzien van de belastingplichtige in aanmerking worden genomen in verband
met de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ten
aanzien van de vennootschap waarvan de belastingplichtige aandeelhouder is voor�
zover deze uitkeringen, verstrekkingen en negatieve uitgaven verband houden met
een lijfrente die in het kader van de afname van een oudedagsreserve van de belas�
tingplichtige is gevormd.

Maximum extra toe-
voegingen

2. Het bedrag dat na de vermeerdering van het eerste lid, onderdeel a, aan de ou�
dedagsreserve kan worden toegevoegd, kan niet uitgaan boven het verschil tussen
het bedrag van het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar en het
bedrag van de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar.

Afneming oude-
dagsreserve

Artikel 3.70. Afnemingen
1. De oudedagsreserve neemt af met:
a. een door de belastingplichtige te kiezen bedrag, maar met ten hoogste het bedrag

van de premies voor lijfrenten die in het kalenderjaar als uitgaven voor inkomens�
voorzieningen in aanmerking worden genomen;

b. het bedrag waarmee de oudedagsreserve het ondernemingsvermogen bij het ein�
de van het kalenderjaar overtreft indien:

1°. in het kalenderjaar de onderneming of een gedeelte van de onderneming is ge�
staakt;

2°. de belastingplichtige bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar
heeft bereikt of

3°. de belastingplichtige in het kalenderjaar en in het voorafgaande kalenderjaar
niet aan het urencriterium voldoet.

2. Het bedrag van de afnemingen wordt in de winst opgenomen.

Ondernemingsver-
mogen

Artikel 3.71. Ondernemingsvermogen
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder ondernemingsvermogen ver�
staan de boekwaarde van het vermogen van de onderneming verminderd met het be�
drag van de reserves bedoeld in artikel 3.53, met uitzondering van de oudedagsreser�
ve, verminderd met het bedrag van een positieve terugkeerreserve als bedoeld in ar�



IB

Wet inkomstenbelasting 2001

63

tikel 3.54a en vermeerderd met het bedrag van een negatieve terugkeerreserve als
bedoeld in artikel 3.54a. Daarbij blijven buiten aanmerking de vermogensbestand�
delen en reserves waarvan de waardeveranderingen respectievelijk de wijzigingen
behoren tot de winst ter zake waarvan een regeling ter voorkoming van dubbele be�
lasting van toepassing is.

Meer dan één 
onderneming

Artikel 3.72. Meer dan één onderneming
1. Indien de belastingplichtige als ondernemer winst geniet uit meer dan één on�

derneming:
a. wordt voor de toepassing van de artikelen 3.68 en 3.69:
1°. winst opgevat als het gezamenlijke bedrag van de winst die met de onderne�

mingen waaruit de belastingplichtigen als ondernemer winst geniet, is behaald;
2°. ondernemingsvermogen opgevat als het gezamenlijke bedrag van het vermo�

gen van de ondernemingen, bedoeld onder 1°;
3°. oudedagsreserve opgevat als het gezamenlijke bedrag van de oudedagsreserves

van de ondernemingen, bedoeld onder 1°, en
b. vindt de toedeling van de toevoeging, bedoeld in artikel 3.68, aan de onderne�

mingen, bedoeld in onderdeel a, onder 1°, naar keuze van de ondernemer plaats,
voorzover als gevolg van de toevoeging de oudedagsreserve niet uitgaat boven het
ondernemingsvermogen van die onderneming bij het einde van het kalenderjaar.

Lijfrente2. Indien de belastingplichtige als ondernemer of als medegerechtigde tot het ver�
mogen van een onderneming als bedoeld in artikel 3.3, winst geniet uit meer dan één
onderneming, geldt het bedrag van de premies voor lijfrenten, bedoeld in artikel
3.70, eerste lid, voor de gezamenlijke ondernemingen.

Keuzemogelijk-
heden

3. Indien de belastingplichtige als ondernemer winst geniet uit meer dan één on�
derneming en bij een of meer van die ondernemingen artikel 3.70, eerste lid, aanhef
en onderdeel b, aanhef en onder 1°, is toegepast:

a. kan de ondernemer aan het gezamenlijke bedrag van de oudedagsreserves bij de
andere ondernemingen waaruit de belastingsplichtige als ondernemer winst geniet,
toevoegen het gezamenlijke bedrag van de afnemingen volgens artikel 3.70, eerste
lid, aanhef en onderdeel b, aanhef en onder 1°, voorzover als gevolg van de toevoe�
ging het gezamenlijke bedrag van de oudedagsreserves van die andere ondernemin�
gen bij het einde van het kalenderjaar niet uitgaat boven het gezamenlijke bedrag van
het ondernemingsvermogen van die andere ondernemingen bij het einde van het ka�
lenderjaar;

b. vindt de toedeling van die toevoeging aan de ondernemingen waaruit de belas�
tingsplichtige als ondernemer winst geniet, naar keuze van de ondernemer plaats,
voorzover als gevolg van die toevoeging de oudedagsreserve niet uitgaat boven het
ondernemingsvermogen van die onderneming bij het einde van het kalenderjaar.

Gebroken boekjaarArtikel 3.73. Niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar
1. Indien de winst wordt bepaald over een niet met het kalenderjaar samenvallend

boekjaar is artikel 3.66, eerste lid, laatste volzin, niet van toepassing op het eerstge�
noemde kalenderjaar in artikel 3.67, eerste lid.

Meerdere onderne-
mingen

2. Indien belastingplichtige als ondernemer of als medegerechtigde tot het vermo�
gen van een onderneming als bedoeld in artikel 3.3, winst geniet uit meer dan één
onderneming en de winst van die ondernemingen wordt bepaald over onderling niet
samenvallende boekjaren:

a. is artikel 3.66, eerste lid, laatste volzin, niet van toepassing op deze paragraaf;
b. wordt voor de toepassing van artikel 3.68, derde lid, winst opgevat in de zin van

artikel 3.66, tweede lid;
c. wordt voor de toepassing van artikel 3.72, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, voor

elke onderneming als vermogen van die onderneming aangemerkt het onderne�
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mingsvermogen bij het einde van het jongste boekjaar dat voor het einde van het ka�
lenderjaar is geëindigd, vermeerderd of verminderd met de kapitalen die door de on�
dernemer tussen het einde van het boekjaar en het einde van het kalenderjaar aan de
ondernemingen zijn toegevoegd of onttrokken.

3. Indien de ondernemer ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn, treedt
voor de toepassing van het tweede lid, het gedeelte van het kalenderjaar dat eindigt
met die belastingplicht voor het kalenderjaar in de plaats.

Paragraaf 3.2.4 Ondernemersaftrek 

Ondernemersaftrek Artikel 3.74. Berekening ondernemersaftrek
De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van:

a. de zelfstandigenaftrek;
b. de aftrek voor speur� en ontwikkelingswerk;
c. de meewerkaftrek;
d. de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, en
e. de stakingsaftrek.

Gezamenlijke on-
dernemingen

Artikel 3.75. Meer dan één onderneming
Voor de toepassing van deze paragraaf en de daarop rustende bepalingen wordt on�
der een onderneming mede verstaan: de gezamenlijke ondernemingen.

Zelfstandigenaftrek Artikel 3.76. Zelfstandigenaftrek 
1. De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium vol�

doet.
2. Indien de ondernemer bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar

nog niet heeft bereikt, en de winst:

Startersaftrek 3. Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren
geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandi�
genaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2110. De eerste
volzin is niet van toepassing voor de ondernemer die met toepassing van artikel 14c
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een onderneming voortzet of mede
voortzet waarbij dit voortzetten een aanvang heeft genomen in het kalenderjaar of in
een van de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren.

65+ 4. Indien de ondernemer bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar
heeft bereikt, bedraagt de zelfstandigenaftrek 50% van het bedrag van de zelfstandi�
genaftrek volgens het tweede en derde lid.

is gelijk aan of meer dan maar minder dan bedraagt de 
zelfstandigenaftrek

– € 13 960 € 9427

€ 13 960 € 16 195 € 8764

€ 16 195 € 18 425 € 8105

€ 18 425 € 52 750 € 7222

€ 52 750 € 54 985 € 6593

€ 54 985 € 57 220 € 5895

€ 57 220 € 59 450 € 5204

€ 59 450 – € 4574
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Niet-gerealiseerde 
zelfstandigen aftrek

5. In afwijking in zoverre van het tweede en vierde lid bedraagt het bedrag van de
zelfstandigenaftrek niet meer dan het bedrag van de winst. De eerste volzin is niet
van toepassing op een ondernemer die in aanmerking komt voor de verhoging van
de zelfstandigenaftrek, bedoeld in het derde lid. Indien toepassing van de eerste vol�
zin tot een verlaging van het bedrag van de zelfstandigenaftrek leidt, wordt het be�
drag waarmee de zelfstandigenaftrek is verlaagd aangemerkt als niet gerealiseerde
zelfstandigenaftrek. Indien de zelfstandigenaftrek ingevolge de eerste volzin op nihil
wordt gesteld, wordt er voor de toepassing van het derde lid van uit gegaan dat de
zelfstandigenaftrek in dat kalenderjaar toepassing heeft gevonden.

6. De inspecteur stelt het bedrag van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek vast
bij voor bezwaar vatbare beschikking. Dit bedrag wordt afzonderlijk op het aanslag�
biljet vermeld. Artikel 3.151, vierde, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toe�
passing.

Verrekening niet-
gerealiseerde zelf-
standigen aftrek

7. De niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt in de volgende negen kalender�
jaren verrekend door in die jaren een verhoging van de zelfstandigenaftrek in aan�
merking te nemen. Deze verhoging bedraagt maximaal het bedrag waarmee de winst
de zelfstandigenaftrek van dat jaar overtreft. Verrekening van niet gerealiseerde
zelfstandigenaftrek vindt plaats in de volgorde waarin deze niet gerealiseerde zelf�
standigenaftrek is ontstaan.

8. Het verrekenen van niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek in een volgend kalen�
derjaar vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. In de
beschikking wordt tevens vastgesteld welk bedrag van de niet gerealiseerde zelfstan�
digenaftrek wordt verrekend. De inspecteur geeft de beschikking gelijktijdig met het
vaststellen van de aanslag over het jaar waarmee de niet gerealiseerde zelfstandigen�
aftrek wordt verrekend. Het bedrag van de verrekende niet gerealiseerde zelfstandi�
genaftrek wordt op het aanslagbiljet afzonderlijk vermeld.

9. Rechtsmiddelen tegen de beschikking, bedoeld in het achtste lid, kunnen uitslui�
tend betrekking hebben op de toepassing van het zevende lid.

Winstbegrip10. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder winst verstaan het gezamenlijke
bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer uit een of meer onder�
nemingen geniet.

Aftrek S&OArtikel 3.77. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
1. De aftrek voor speur� en ontwikkelingswerk geldt voor de ondernemer die aan

het urencriterium voldoet en in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan
werk dat bij een S&O�verklaring als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet ver�
mindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen is aange�
merkt als speur� en ontwikkelingswerk. De aftrek voor speur� en ontwikkelingswerk
bedraagt € 12 031.

Starter2. Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren
geen ondernemer was en aan hem voor die periode met betrekking tot ten hoogste
twee kalenderjaren een S&O�verklaring is afgegeven, wordt de aftrek voor speur� en
ontwikkelingswerk verhoogd met € 6017. Een S&O�verklaring die is afgegeven
voor een deel van een kalenderjaar wordt aangemerkt als een S&O�verklaring afge�
geven met betrekking tot een heel kalenderjaar. De eerste volzin is niet van toepas�
sing voor de ondernemer die met toepassing van artikel 14c van de Wet op de ven�
nootschapsbelasting 1969 een onderneming voortzet of mede voortzet waarbij dit
voortzetten een aanvang heeft genomen in het kalenderjaar of in een van de vijf daar�
aan voorafgaande kalenderjaren.

3. Artikel 3.6, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien op grond van artikel 29 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting

en premie voor de volksverzekeringen de in artikel 23, derde en zevende lid, van die
wet, vermelde percentages worden verhoogd, verlaagd of op nihil worden gesteld,
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kan bij ministeriële regeling van Onze Minister van Economische Zaken het in het
eerste lid vermelde bedrag in dezelfde mate worden verhoogd tot maximaal
€ 14 291, worden verlaagd of op nihil worden gesteld. Het nieuwe bedrag geldt met
betrekking tot de S&O�verklaringen die betrekking hebben op een kalenderjaar dat
aanvangt op of na de dag waarop de wijziging in werking treedt.

Meewerkaftrek Artikel 3.78. Meewerkaftrek
1. De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet

en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in een onderneming
waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet.

2. Bij arbeid van de partner die gedurende het kalenderjaar een aantal uren in be�
slag neemt 

Winstbegrip 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder winst verstaan het gezamenlijke
bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit ondernemin�
gen waarin de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht, verminderd met:

a. winst genoten ter vervanging van door een onteigening gederfde of te derven
voordelen uit onderneming;

b. winst behaald met of bij het staken van een onderneming of een gedeelte van een
onderneming, daaronder mede verstaan staking door overlijden als bedoeld in artikel
3.58 en

c. winst als gevolg van de overbrenging van vermogensbestanddelen naar het bui�
tenland of als gevolg van eindafrekening bedoeld in artikel 3.60 respectievelijk 3.61.

Startersaftrek bij 
arbeidsongeschikt-
heid

Artikel 3.78a. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
1. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt voor de ondernemer die in een

of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was, in het kalen�
derjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in het tweede
lid, of in het kalenderjaar recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de Wet
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, niet voldoet aan het urencriterium
maar wel aan het verlaagde�urencriterium, bedoeld in het derde lid, en bij het begin
van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt. De eerste volzin is
niet van toepassing voor de ondernemer die met toepassing van artikel 14c van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een onderneming voortzet of mede voortzet
waarbij dit voortzetten een aanvang heeft genomen in het kalenderjaar of in een van
de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren.

Arbeidsongeschikt-
heidsuitkering

2. Onder een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verstaan een uitkering op
grond van:

a. de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
b. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
d. de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
e. een buitenlandse wettelijke regeling die naar aard en strekking overeenkomt met

een regeling genoemd in de onderdelen a, b, c en d;

gelijk aan of meer dan maar minder dan bedraagt de meewerkaftrek 

525 875 1,25% van de winst 

875 1 225 2% van de winst 

1225 1 750 3% van de winst 

1 750 – 4% van de winst
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f. een bij ministeriële regeling aangewezen regeling voor zover wegens arbeidson�
geschiktheid recht op die uitkering bestaat.

Onder een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt mede verstaan het genieten van
een periodieke uitkering of verstrekking uit een verzekering ter zake van invaliditeit
of ongeval.

Verlaagd urencrite-
rium

3. Onder verlaagd�urencriterium wordt verstaan hetgeen op de voet van artikel 3.6
onder urencriterium zou worden verstaan bij vervanging in het eerste lid van dat ar�
tikel van 1225 uren door 800 uren.

Hoogte4. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt:
a. indien bij de ondernemer in de vijf voorafgaande kalenderjaren deze aftrek niet

is toegepast: € 12 000, maar niet meer dan hetgeen aan winst is genoten;
b. indien bij de ondernemer in de vijf voorafgaande kalenderjaren met betrekking

tot één jaar deze aftrek is toegepast: € 8000, maar niet meer dan hetgeen aan winst
is genoten;

c. indien bij de ondernemer in de vijf voorafgaande kalenderjaren met betrekking
tot twee jaren deze aftrek is toegepast: € 4000, maar niet meer dan hetgeen aan winst
is genoten.

5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder winst verstaan het gezamenlijke
bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer uit een of meer onder�
nemingen geniet.

StakingsaftrekArtikel 3.79. Stakingsaftrek
1. De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die als ondernemer in het kalender�

jaar winst behaalt:
a. met of bij het staken van een of meer gehele ondernemingen;
b. door een afneming van de oudedagsreserve na een geruisloze doorschuiving of

omzetting als bedoeld in artikel 3.59, tweede lid, artikel 3.62, artikel 3.63, respectie�
velijk artikel 3.65, waarbij zonder die geruisloze doorschuiving of omzetting sprake
zou zijn van het staken van een gehele onderneming.

2. De stakingsaftrek is gelijk aan het bedrag van de in het eerste lid bedoelde winst,
maar bedraagt niet meer dan € 3 630.

3 jaar voor rekening 
ondernemer

3. De stakingsaftrek is ten aanzien van de ondernemer die op grond van doorschui�
ving bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap als bedoeld in artikel 3.59, tweede
lid, doorschuiving bij overlijden als bedoeld in artikel 3.62 of doorschuiving naar on�
dernemers als bedoeld in artikel 3.63, een onderneming voortzet of mede voortzet,
met betrekking tot de voordelen ter zake van die doorgeschoven onderneming alleen
van toepassing indien die onderneming ten minste drie jaren voor zijn rekening is ge�
dreven.

4. Het in het tweede lid bedoelde maximumbedrag van € 3 630 wordt verminderd
– maar niet verder dan tot nihil – met de in voorafgaande jaren door de ondernemer
genoten bedragen aan stakingsaftrek.

Paragraaf 3.2.5 MKB-winstvrijstelling

MKB-vrijstellingArtikel 3.79a. MKB-winstvrijstelling
De MKB�winstvrijstelling bedraagt 12% van het gezamenlijke bedrag van de winst
die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen (pa�
ragraaf 3.2.2) nadat dit bedrag is verminderd met de ondernemersaftrek (paragraaf
3.2.4).
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Afdeling 3.3
Belastbaar loon

Paragraaf 3.3.1 Belastbaar loon

Belastbaar loon Artikel 3.80. Belastbaar loon
Belastbaar loon is loon verminderd met de reisaftrek (paragraaf 3.3.2).

Loon conform LB Artikel 3.81. Loon
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder loon: loon
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting, met dien verstande
dat, voorzover nodig in afwijking van die bepalingen, fooien en dergelijke prestaties
van derden in aanmerking worden genomen voor het werkelijk genoten bedrag.

Artikel 3.82. Uitbreiding begrip loon
Tot loon wordt gerekend:

Loon a. wat wordt genoten:
1°. ter vervanging van gederfd of te derven loon;
2°. ter zake van het staken of nalaten van werkzaamheden voorzover het genotene

niet is aan te merken als resultaat uit overige werkzaamheden;
Buitenlandse pensi-
oenregeling

b. uitkeringen op grond van een pensioenregeling van een andere mogendheid als
bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, behoudens voorzover aannemelijk is
dat over de aanspraken ingevolge die pensioenregeling heffing naar het inkomen
heeft plaatsgevonden die naar aard en strekking overeenkomt met de loonbelasting
of de inkomstenbelasting.

c. uitkeringen op grond van een pensioenregeling van een internationale organisa�
tie, behoudens voorzover aannemelijk is dat over de aanspraken ingevolge die pen�
sioenregeling een heffing naar het inkomen heeft plaatsgevonden die naar aard en
strekking overeenkomt met de loonbelasting of de inkomstenbelasting.

Grensoverschrij-
dende pensioenre-
geling

Artikel 3.83. Pensioen in grensoverschrijdende situaties
1. Tot loon wordt gerekend de waarde in het economische verkeer van opgebouw�

de aanspraken uit een pensioenregeling, indien de belastingplichtige die werknemer
of gewezen werknemer is in de zin van de wettelijke bepalingen van de loonbelas�
ting en aan wie het pensioen is toegezegd, ophoudt binnenlands belastingplichtige te
zijn anders dan door overlijden, of indien na zijn overlijden de gerechtigde tot de uit�
keringen ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn. Onder ophouden binnen�
lands belastingplichtig te zijn wordt mede verstaan de situatie waarin de belasting�
plichtige voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk of een
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting wordt geacht geen inwoner van Ne�
derland meer te zijn.

Niet-kwalificerend 
pensioenlichaam

2. Tot loon wordt gerekend, tenzij het eerste lid toepassing vindt, de waarde in het
economische verkeer van opgebouwde aanspraken uit een pensioenregeling indien
de verplichtingen waarop de aanspraken berusten, geheel of gedeeltelijk zijn onder�
gebracht bij een ander lichaam dan bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a,
b, d, e en f, van de Wet op de loonbelasting 1964.

3. De waarde van de opgebouwde aanspraken wordt verminderd met de waarde
van de aanspraken die niet ten laste is gekomen van belastbaar inkomen uit werk en
woning.

Vermindering eer-
dere conserverende 
aanslag

4. Indien het eerste of het tweede lid toepassing vindt met betrekking tot de waarde
van aanspraken die op grond van het eerste of tweede lid dan wel artikel 7.2, achtste
lid, onderdeel a, eveneens is begrepen in het belastbare inkomen uit werk en woning
van een vorig kalenderjaar, wordt, onder bij ministeriële regeling te stellen voor�
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waarden, het belastbare inkomen uit werk en woning van dat vorige kalenderjaar met
die waarde van de aanspraken verlaagd. De inspecteur vermindert dienovereenkom�
stig de conserverende aanslag over dat jaar bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Rechtsmiddelen tegen deze beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op de
grootte van de vermindering.

5. Indien artikel 19b van de Wet op de loonbelasting 1964 toepassing heeft gevon�
den, wordt het loon verminderd met de waarde van de aanspraken die tot het loon
zijn gerekend met toepassing van het tweede lid, voorzover de belasting ter zake van
de waarde van die aanspraken is voldaan.

6. Bij algemene maatregel van bestuur worden aanwijzingen gegeven met betrek�
king tot de bepaling van de waarde in het economische verkeer van de opgebouwde
aanspraken.

Vermindering con-
serverende aanslag

7. Op verzoek van de belastingplichtige wordt, indien de waarde van aanspraken
op grond van het eerste of tweede lid dan wel artikel 7.2, achtste lid, onderdeel a, is
begrepen in het belastbare inkomen uit werk en woning van een vorig kalenderjaar,
en

1°. wordt voldaan aan de voorwaarden voor uitstel van betaling bedoeld in artikel
25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990, en

2°. de verplichtingen waarop de aanspraken berusten geheel zijn ondergebracht bij
een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, b, d, e of f, van
de Wet op de loonbelasting 1964, het belastbare inkomen uit werk en woning van
dat vorige kalenderjaar met die waarde van de aanspraken verlaagd. De inspecteur
vermindert dienovereenkomstig de conserverende aanslag over dat jaar bij voor be�
zwaar vatbare beschikking. Rechtsmiddelen tegen deze beschikking kunnen uitslui�
tend betrekking hebben op de grootte van de vermindering. 
(Zie ook: art. 13 Uitv.besl. IB 2001)

8. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld op grond waarvan om
doelmatigheidsredenen toepassing van het eerste en tweede lid achterwege kan blij�
ven.

Vrijstelling eindhef-
fingsbestanddelen

Artikel 3.84. Vrijstelling eindheffingsbestanddelen
Tot loon behoren niet voordelen waarover de belasting op grond van artikel 31 of
artikel 32ab in verbinding met artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 is ver�
schuldigd door de inhoudingsplichtige, evenmin als een hierdoor voor de belasting�
plichtige ontstaan voordeel.

Paragraaf 3.3.2 Reisaftrek 

Artikel 3.85 en 3.86. Vervallen

Reisaftrek (woon-
werkverkeer)

Artikel 3.87. Reisaftrek
1. De reisaftrek geldt bij ten minste eenmaal per week plegen te reizen tussen de

woning of verblijfplaats en de plaats of plaatsen van werkzaamheden waarbij binnen
een tijdsbestek van 24 uur zowel heen als terug wordt gereisd en wordt in aanmer�
king genomen voor de per openbaar vervoer afgelegde reisafstand, voor zover dat
vervoer niet vanwege de inhoudingsplichtige plaatsvindt.

Reisafstand2. In dit artikel en daarop berustende bepalingen wordt onder reisafstand verstaan:
de afstand tussen de woning of verblijfplaats en de plaats van de werkzaamheden ge�
meten langs de meest gebruikelijke weg.

3. De op basis van de volgende leden bepaalde reisaftrek wordt verminderd met de
voor de per openbaar vervoer afgelegde reisafstand ontvangen reiskostenvergoedin�
gen.
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4. Indien de belastingplichtige op ten minste vier dagen per week naar dezelfde
plaats van werkzaamheden pleegt te reizen, bedraagt de reisaftrek: 

5. Indien de belastingplichtige op drie dagen, twee dagen of één dag per week naar
dezelfde plaats van werkzaamheden pleegt te reizen, bedraagt de reisaftrek:

a. indien de reisafstand niet meer beloopt dan 90 kilometer: driekwart, de helft res�
pectievelijk een kwart van het in de tabel aangegeven bedrag;

b. indien de reisafstand meer beloopt dan 90 kilometer: € 0,22 per kilometer van
die reisafstand vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop wordt gereisd, maar
niet meer dan € 1989 per jaar.

6. Indien de belastingplichtige naar verschillende plaatsen van werkzaamheden
pleegt te reizen, vinden het vierde en vijfde lid afzonderlijk toepassing met betrek�
king tot het reizen naar elk van die plaatsen, waarbij de som van de volgens deze le�
den bepaalde reisaftrek niet meer bedraagt dan € 1989 per jaar.

7. Indien de belastingplichtige op dezelfde dag naar verschillende plaatsen van
werkzaamheden pleegt te reizen, zijn de vorige leden uitsluitend van toepassing op
het reizen naar de meest bereisde plaats van werkzaamheden. Indien de plaatsen van
werkzaamheden even vaak plegen te worden bereisd, geldt de grootste reisafstand.

8. Voor de toepassing van het eerste lid pleegt de belastingplichtige in ieder geval
ten minste eenmaal per week te reizen indien hij in het kalenderjaar op 40 dagen of
meer van zijn woning of verblijfplaats naar de plaats of plaatsen van werkzaamheden
heeft gereisd.

Openbaarvervoer-
verklaring

9. De per openbaar vervoer afgelegde reisafstand blijkt slechts uit een op een tijd�
vak van 12 maanden betrekking hebbende verklaring die is afgegeven door de des�
betreffende openbaar�vervoersonderneming (de openbaar�vervoerverklaring) of, in
die gevallen dat door de gebruikte kaartsoort de openbaar�vervoerverklaring niet kan
worden verstrekt, een aan een openbaar�vervoerverklaring gelijk te stellen andere tot
de persoon van de belastingplichtige herleidbare verklaring omtrent het gereisd heb�
ben met openbaar vervoer (de reisverklaring).

10. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de inhoud
van de openbaar�vervoerverklaring en van de reisverklaring en voor de uitvoering
van dit artikel.
(Zie ook: art. 16 Uitv.reg. IB 2001)

bij een reisafstand per openbaar vervoer

van meer dan maar niet meer dan op jaarbasis

– 10 km –

10 km 15 km € 425

15 km 20 km € 568

20 km 30 km € 951

30 km 40 km € 1178

40 km 50 km € 1537

50 km 60 km € 1710

60 km 70 km € 1898

70 km 80 km € 1962

80 km – € 1989
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Artikel 3.88 en 3.89. Vervallen

Afdeling 3.4
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Paragraaf 3.4.1 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Belastbaar resul-
taat uit overige 
werkzaamheden

Artikel 3.90. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden is het gezamenlijke bedrag van het
resultaat uit een of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar
loon genereren verminderd met de terbeschikkingstellingsvrijstelling (§ 3.4.3
Terbeschikkingstellingsvrijstelling).

Rendabel maken 
van vermogensbe-
standdelen

Artikel 3.91. Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een on-
derneming of werkzaamheid

1. Onder werkzaamheid wordt mede verstaan:
a. het rendabel maken van vermogensbestanddelen – daaronder begrepen de schul�

den die rechtstreeks samenhangen met die vermogensbestanddelen – door deze ver�
mogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens dan wel in feite, direct of
indirect ter beschikking te stellen aan een met de belastingplichtige verbonden per�
soon, voorzover die vermogensbestanddelen door die persoon worden aangewend
voor het behalen van belastbare winst uit onderneming of belastbaar resultaat uit
overige werkzaamheden;

b. het rendabel maken van vermogensbestanddelen – daaronder begrepen de schul�
den die rechtstreeks samenhangen met die vermogensbestanddelen – voorzover deze
vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens dan wel in feite, direct
of indirect ter beschikking worden gesteld ten behoeve van een samenwerkingsver�
band waarvan een met de belastingplichtige verbonden persoon die daarbij belastba�
re winst uit onderneming of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden geniet,
deel uitmaakt;

c. het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogens�
beheer te buiten gaat, zoals bij het uitponden van onroerende zaken, het in belangrij�
ke mate door de belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud of andere
aanpassingen aan een zaak, of het aanwenden door de belastingplichtige van voor�
kennis of daarmee vergelijkbare bijzondere vormen van kennis.

2. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt:
Beschikbaarstel-
ling van vermogens-
bestanddelen

a. met het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een in het eerste
lid bedoelde persoon of ten behoeve van een daar bedoeld samenwerkingsverband
gelijkgesteld: 

1°. het aangaan of het hebben van een schuldvordering alsmede het aangaan of het
hebben van rechten uit een spaarovereenkomst of uit een daarmee verwante overeen�
komst op een in dat lid bedoelde persoon of bedoeld samenwerkingsverband;

2°. het sluiten van een overeenkomst van levensverzekering of het hebben van
rechten uit een overeenkomst van levensverzekering waarbij de in dat lid bedoelde
persoon of bedoeld samenwerkingsverband als verzekeraar optreedt behoudens
voorzover de uitkeringen uit die rechten anders in aanmerking zouden worden geno�
men als een periodieke uitkering of verstrekking als bedoeld in afdeling 3.5;

3°. het vestigen of het hebben van een genotsrecht op een vermogensbestanddeel
dat ter beschikking is gesteld aan een in dat lid bedoelde persoon of ten behoeve van
een in dat lid bedoeld samenwerkingsverband;

4°. het overeenkomen of het hebben van een recht een vermogensbestanddeel dat
ter beschikking is gesteld aan een in dat lid bedoelde persoon of ten behoeve van een
in dat lid bedoeld samenwerkingsverband, te verwerven;
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5°. het verkrijgen of het hebben van een recht of een verplichting een vermogens�
bestanddeel te verwerven van een in dat lid bedoelde persoon of bedoeld samenwer�
kingsverband indien de daar tegenover staande verplichting onderscheidenlijk het
daar tegenover staande recht tot diens vermogen van een onderneming of tot diens
resultaat uit een werkzaamheid behoort;

6°. het verkrijgen of het hebben van een recht of een verplichting een vermogens�
bestanddeel te vervreemden aan een in dat lid bedoelde persoon of bedoeld samen�
werkingsverband indien de daar tegenover staande verplichting onderscheidenlijk
het daar tegenover staande recht tot diens vermogen van een onderneming of tot
diens resultaat uit een werkzaamheid behoort;

Verbonden persoon b. onder een met de belastingplichtige verbonden persoon verstaan:
1°. de partner van de belastingplichtige;
2°. degene die ten overstaan van een notaris een samenlevingscontract heeft geslo�

ten met de belastingplichtige;
3°. degene die voor de toepassing van een pensioenregeling als partner van de be�

lastingplichtige is aangemeld;
4°. degene die samen met de belastingplichtige een woning bewoont welke voor

hen een eigen woning is en aansprakelijk is of mede aansprakelijk is voor een schuld
waarbij die woning als onderpand dient;

5°. degene, niet zijnde een bloed� of aanverwant in de eerste graad van de rechte
lijn, die samen met de belastingplichtige voor het kalenderjaar kan kiezen voor kwa�
lificatie als partner als bedoeld in artikel 1.2, tenzij de belastingplichtige aanneme�
lijk maakt dat geen sprake is van een duurzaam gevoerde gemeenschappelijke huis�
houding;

6°. de minderjarige kinderen van de belastingplichtige, van zijn partner of van een
onder 2° tot en met 5° aangeduide persoon;

c. indien de belastingplichtige minderjarig is, onder een met de belastingplichtige
verbonden persoon mede verstaan: een bloed� of aanverwant in de eerste graad van
de opgaande lijn en degene die onder een met die bloed� of aanverwant verbonden
persoon als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt verstaan;

Borgtocht voor 
schulden

d. een vergoeding voor het aangaan van borgtocht voor schulden betreffende een
onderneming, werkzaamheid of samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid,
aangemerkt als een voordeel uit het ter beschikking stellen van een vermogensbe�
standdeel;

e. onder rechten als bedoeld in onderdeel a, onder 4°, 5° en 6° mede verstaan: rech�
ten waarvan de waarde direct of indirect verband houdt met de waardeverandering
van een vermogensbestanddeel of met de wijziging van een factor, zoals de rente�
stand;

f. onder verplichtingen als bedoeld in onderdeel a, onder 5° en 6°, mede verstaan:
verplichtingen waarvan de waarde direct of indirect verband houdt met de waarde�
verandering van een vermogensbestanddeel of met de wijziging van een factor, zoals
de rentestand.

Ongebruikelijke 
terbeschikkingstel-
ling

3. Op dezelfde wijze als het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen
aan een met de belastingplichtige verbonden persoon wordt behandeld het ter be�
schikking stellen aan een niet onder het tweede lid, onderdeel b, begrepen bloed� of
aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige, van zijn partner of van een in
dat onderdeel onder 2° tot en met 5° aangeduide persoon, indien het een in het maat�
schappelijke verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling is. Bij ministeriële rege�
ling kunnen regels worden gesteld voor de toepassing van dit lid, waaronder regels
of sprake is van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikking�
stelling.
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Rendabel maken 
van vermogensbe-
standdelen

Artikel 3.92. Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een ven-
nootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden

1. Voorts wordt onder werkzaamheid mede verstaan:
a. het rendabel maken van vermogensbestanddelen – daaronder begrepen de schul�

den die rechtstreeks samenhangen met die vermogensbestanddelen – voorzover deze
vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens dan wel in feite, direct
of indirect ter beschikking worden gesteld aan een vennootschap waarin de belas�
tingplichtige of een met hem verbonden persoon, een aanmerkelijk belang heeft als
bedoeld in hoofdstuk 4 behoudens indien sprake is van een aanmerkelijk belang op
grond van de artikelen 4.10 en 4.11;

b. het rendabel maken van vermogensbestanddelen – daaronder begrepen de schul�
den die rechtstreeks samenhangen met die vermogensbestanddelen – voorzover deze
vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens dan wel in feite, direct
of indirect ter beschikking worden gesteld aan een samenwerkingsverband waarvan
een vennootschap als bedoeld in onderdeel a deel uitmaakt.

2. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt:
Beschikbaarstel-
ling van vermogens-
bestanddelen

a. met het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een in het eerste
lid bedoelde vennootschap of ten behoeve van een daar bedoeld samenwerkingsver�
band gelijkgesteld:

1°. het aangaan of het hebben van een schuldvordering alsmede het aangaan of het
hebben van rechten uit een spaarovereenkomst of uit een daarmee verwante overeen�
komst op een in dat lid bedoelde vennootschap of bedoeld samenwerkingsverband;

2°. het sluiten van een overeenkomst van levensverzekering of het hebben van
rechten uit een overeenkomst van levensverzekering waarbij de in dat lid bedoelde
vennootschap of bedoeld samenwerkingsverband als verzekeraar optreedt behou�
dens voorzover de uitkeringen uit die rechten anders in aanmerking zouden worden
genomen als een periodieke uitkering of verstrekking als bedoeld in afdeling 3.5;

3°. het vestigen of het hebben van een genotsrecht op een vermogensbestanddeel
dat ter beschikking is gesteld aan een in dat lid bedoelde vennootschap of ten behoe�
ve van een in dat lid bedoeld samenwerkingsverband;

4°. het overeenkomen of het hebben van een recht een vermogensbestanddeel dat
ter beschikking is gesteld aan een in dat lid bedoelde vennootschap of ten behoeve
van een in dat lid bedoeld samenwerkingsverband, te verwerven;

5°. het verkrijgen of het hebben van een recht, anders dan bedoeld in artikel 10a
van de Wet op de loonbelasting 1964, of een verplichting een vermogensbestanddeel
te verwerven van een in dat lid bedoelde vennootschap of bedoeld samenwerkings�
verband;

6°. het verkrijgen of het hebben van een recht of een verplichting een vermogens�
bestanddeel te vervreemden aan een in dat lid bedoelde vennootschap of bedoeld sa�
menwerkingsverband;

b. onder een met de belastingplichtige verbonden persoon verstaan hetgeen daar�
onder wordt verstaan in artikel 3.91, tweede lid, onderdelen b en c;

Borgtocht voor 
schulden

c. een vergoeding voor het aangaan van borgtocht voor schulden van een vennoot�
schap of betreffende een samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid, aange�
merkt als een voordeel uit het ter beschikking stellen van een vermogensbestand�
deel;

d. met een vennootschap gelijkgesteld een fonds voor gemene rekening als be�
doeld in artikel 4.5 en een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag;

e. onder het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen niet begrepen het
houden van aandelen in een vennootschap en het houden van winstbewijzen van een
vennootschap;

f. onder rechten als bedoeld in onderdeel a, onder 4°, 5° en 6° mede verstaan: rech�
ten waarvan de waarde direct of indirect verband houdt met de waardeverandering
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van een vermogensbestanddeel of met de wijziging van een factor, zoals de rente�
stand;

g. onder verplichtingen als bedoeld in onderdeel a, onder 5° en 6°, mede verstaan:
verplichtingen waarvan de waarde direct of indirect verband houdt met de waarde�
verandering van een vermogensbestanddeel of met de wijziging van een factor, zoals
de rentestand.

Ongebruikelijke 
terbeschikkingstel-
ling

3. Op dezelfde wijze als het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen
aan een vennootschap waarin een met de belastingplichtige verbonden persoon een
aanmerkelijk belang heeft, wordt behandeld het ter beschikking stellen aan een ven�
nootschap waarin een niet onder artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, begrepen
bloed� of aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige, van zijn partner of
van een in dat onderdeel onder 2° tot en met 5° aangeduide persoon een aanmerkelijk
belang heeft, indien het een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbe�
schikkingstelling is. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de
toepassing van dit lid, waaronder regels of sprake is van een in het maatschappelijk
verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling.

Opwaarderingsre-
serve

Artikel 3.92a. Opwaarderingsreserve
Voorts wordt onder werkzaamheid mede verstaan het hebben van een opwaarde�
ringsreserve als bedoeld in artikel 3.98a.

Lucratieve beleg-
gingen

Artikel 3.92b. Met een werkzaamheid verband houdende lucratieve belangen
1. Voorts wordt onder werkzaamheid mede verstaan:
a. het onmiddellijk of middellijk houden van aandelen als bedoeld in het tweede

lid, van vorderingen als bedoeld in het derde lid of van rechten als bedoeld in het
vierde lid, indien de voordelen die met deze aandelen, vorderingen of rechten wor�
den behaald, gelet op de feiten en omstandigheden waaronder deze aandelen, vorde�
ringen of rechten zijn verkregen, naar moet worden aangenomen mede een beloning
beogen te zijn voor werkzaamheden van de belastingplichtige of een met hem ver�
bonden persoon, alsmede het hebben van schulden die rechtstreeks samenhangen
met deze aandelen, vorderingen of rechten;

b. het onmiddellijk of middellijk hebben van schulden die rechtens dan wel in feite
tegemoetkomingen kennen van geheel of gedeeltelijke kwijtschelding waarbij die
tegemoetkomingen, gelet op de feiten en omstandigheden waaronder de schulden
zijn aangegaan, naar moet worden aangenomen mede een beloning beogen te zijn
voor werkzaamheden van de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon.

Aandelen 2. Aandelen als bedoeld in het eerste lid zijn aandelen in een vennootschap met een
geheel of ten dele in aandelen verdeeld kapitaal die verschillende soorten aandelen
heeft, indien het aandelen betreft van een soort:

a. die is achtergesteld bij andere soorten en het totale geplaatste aandelenkapitaal
van die achtergestelde soort minder is dan 10% van het totale geplaatste aandelen�
kapitaal van de vennootschap, of

b. met een preferentie van ten minste 15% dividend per jaar.
Vorderingen 3. Vorderingen als bedoeld in het eerste lid zijn vorderingen waarvan het rende�

ment in enigszins belangrijke mate afhankelijk is van managementdoeleinden of
aandeelhoudersdoeleinden zoals winst, omzet, kostenvermindering, aantrekken van
financieringsbronnen, het gereed maken voor verkoop of overname van een onder�
neming of onderdelen daarvan, het aankopen of overnemen van ondernemingen of
onderdelen daarvan, of die in enigszins belangrijke mate in waarde vermeerderen bij
een verkoop of overname van een onderneming, dan wel bij een wijziging van een
belang in een onderneming.

Rechten 4. Rechten als bedoeld in het eerste lid zijn vermogensrechten die, gelet op de fei�
ten en omstandigheden, economisch overeenkomen of vergelijkbaar zijn met aande�
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len als bedoeld in het tweede lid of vorderingen als bedoeld in het derde lid, alsmede
overige rechten of verplichtingen waarvan het waardeverloop in enigszins belangrij�
ke mate afhankelijk is van managementdoeleinden of aandeelhoudersdoeleinden zo�
als winst, omzet, kostenvermindering, aantrekken van financieringsbronnen, het ge�
reed maken voor verkoop of overname van een onderneming of onderdelen daarvan,
het aankopen of overnemen van ondernemingen of onderdelen daarvan, of die in
enigszins belangrijke mate in waarde vermeerderen bij een verkoop of overname van
een onderneming, dan wel bij een wijziging van een belang in een onderneming.

Verbonden persoon5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een met de belastingplichtige ver�
bonden persoon verstaan:

a. een in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°, aangeduide
persoon;

b. een bloed� of aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige of van een
in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°, aangeduide persoon.

Ficties bij werk-
zaamheid

Artikel 3.93. Bijzondere bepalingen begrip werkzaamheden
1. Voor de toepassing van de artikelen 3.91, 3.92 en 3.92b:
a. geldt een persoon niet als aanverwant indien het huwelijk waardoor de verwant�

schap is ontstaan, door echtscheiding is ontbonden;
b. wordt niet als het rendabel maken van vermogensbestanddelen aangemerkt het

ter beschikking stellen van een werkruimte, de inrichting daaronder begrepen, in een
woning die de belastingplichtige ter beschikking staat, indien de persoon aan wie of
het lichaam waaraan ter beschikking wordt gesteld ter zake van die terbeschikking�
stelling niet een vergoeding ten laste van de winst of het resultaat uit overige werk�
zaamheden kan brengen.

2. Werkzaamheden van dezelfde aard worden aangemerkt als een werkzaamheid.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder woning mede verstaan: een duur�

zaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen in de zin van artikel 1 van de
Woningwet, alsmede de aanhorigheden van een woning, schip of woonwagen.

Paragraaf 3.4.2 Resultaat uit een werkzaamheid 

Resultaat uit werk-
zaamheid

Artikel 3.94. Resultaat uit een werkzaamheid
Resultaat uit een werkzaamheid (resultaat) is het bedrag van de gezamenlijke voor�
delen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden behaald met een werk�
zaamheid.

ResultaatbepalingArtikel 3.95. Bepaling van het resultaat
1. Bij de bepaling van het resultaat zijn de artikelen 3.10, 3.13 tot en met 3.21, 3.25

tot en met 3.30a, eerste tot en met elfde lid, 3.55 tot en met 3.58, 3.59, eerste en twee�
de lid, en 3.60 tot en met 3.62 van overeenkomstige toepassing, alsof de werkzaam�
heid een onderneming vormt.

2. Bij de bepaling van het resultaat met betrekking tot een werkzaamheid als be�
doeld in de artikelen 3.91 en 3.92, met uitzondering van artikel 3.91, eerste lid, on�
derdeel c, zijn de artikelen 3.53, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede lid, 3.54 en
3.64 ook van overeenkomstige toepassing, alsof de werkzaamheid een onderneming
vormt.

Aftrek bij werk-
ruimte in eigen wo-
ning

Artikel 3.95a. Aftrek bij het toepassing vinden van artikel 2.14, derde lid, on-
derdeel d
Indien ingevolge artikel 2.14, derde lid, onderdeel d, door de belastingplichtige ge�
noten vergoedingen ter zake van een werkruimte niet worden aangemerkt als loon
doch als voordeel behaald met een werkzaamheid en die werkruimte behoort tot het
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vermogen van een onderneming van hem of van één met hem verbonden persoon als
bedoeld in dat artikelonderdeel, wordt voor de berekening van het resultaat met die
werkzaamheid slechts als kosten en lasten in aftrek gebracht een evenredig deel van
de op de voet van artikel 3.19 berekende bijtelling privé�gebruik woning.

Waardering Artikel 3.95b. Aanvullende bepaling resultaat bij lucratieve belangen
1. Ingeval op enig tijdstip een vermogensbestanddeel tot een werkzaamheid als be�

doeld in artikel 3.92b gaat behoren, wordt het op dat tijdstip te boek gesteld op het
bedrag dat is opgeofferd ter verkrijging van het bestanddeel vermeerderd met het be�
drag waarover ter zake van de verkrijging van het bestanddeel inkomstenbelasting is
geheven. Indien het in de eerste volzin bedoelde tijdstip samenvalt met het tijdstip
waarop de belastingplichtige in Nederland gaat wonen, wordt in afwijking van de
eerste volzin het vermogensbestanddeel te boek gesteld op de waarde die op dat tijd�
stip in het economische verkeer aan dat vermogensbestanddeel kan worden toege�
kend.

Genietingsmoment 2. Ingeval een tot een werkzaamheid als bedoeld in artikel 3.92b behorend vermo�
gensbestanddeel middellijk wordt gehouden, wordt het resultaat met betrekking tot
deze werkzaamheid niet later genoten dan ingeval dit vermogensbestanddeel onmid�
dellijk zou zijn gehouden.

Overgang 3. Ingeval een tot een werkzaamheid als bedoeld in artikel 3.92b behorend vermo�
gensbestanddeel onmiddellijk wordt gehouden en dat vermogensbestanddeel bij de�
zelfde belastingplichtige met ingang van enig tijdstip middellijk wordt gehouden,
wordt het vermogensbestanddeel op het direct daaraan voorafgaande tijdstip te boek
gesteld op de waarde ervan in het economische verkeer. De eerste volzin is van over�
eenkomstige toepassing met betrekking tot een middellijk gehouden vermogensbe�
standdeel dat met ingang van enig tijdstip onmiddellijk wordt gehouden.

Negatief bedrag 4. Indien de berekening van de in een jaar genoten voordelen met betrekking tot
middellijk gehouden vermogensbestanddelen die tot een werkzaamheid als bedoeld
in artikel 3.92b behoren, zou leiden tot een negatief bedrag, wordt dat negatieve be�
drag niet tot het resultaat van een werkzaamheid gerekend.

Uitsluiting bij ab-
winst

5. Ingeval de belastingplichtige daarvoor kiest, worden de in een kalenderjaar ge�
noten voordelen met betrekking tot middellijk gehouden vermogensbestanddelen
die tot een werkzaamheid als bedoeld in artikel 3.92b behoren, niet tot het resultaat
van een werkzaamheid gerekend, mits in dat kalenderjaar tot een bedrag van ten
minste 95% van die voordelen inkomen uit aanmerkelijk belang wordt genoten dat
een weerspiegeling is van die voordelen.

Artikel 3.96. Vrijstelling
Tot het resultaat behoren niet:

Prijzengeld a. voordelen uit het deelnemen aan kansspelen als bedoeld in artikel 2, eerste lid,
van de Wet op de kansspelbelasting;

Partnervergoeding b. voordelen die door de belastingplichtige worden behaald ter zake van het ver�
richten van arbeid in de onderneming van zijn partner, indien bij het bepalen van de
winst uit die onderneming de kosten en lasten die verband houden met de vergoeding
voor die arbeid op grond van artikel 3.16, vierde lid, niet in aftrek komen;

Vrijwilliger c. voordelen die door de belastingplichtige als vrijwilliger, bedoeld in artikel 2,
zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, worden behaald, waarbij het geza�
menlijke bedrag van de vergoedingen en verstrekkingen niet meer bedraagt dan de
aldaar genoemde bedragen.

Kostgangers Artikel 3.97. Keuzemogelijkheid bij het houden van kostgangers
1. Indien de belastingplichtige bij de aangifte daarvoor kiest, worden de door hem

uit het houden van kostgangers verkregen opbrengsten voor een deel als voordelen
uit eigen woning dan wel uit een huurrecht aangemerkt. Dit keuzerecht geldt voor
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het deel van de opbrengsten dat betrekking heeft op het, anders dan voor korte duur,
ter beschikking stellen aan derden van al dan niet gestoffeerde of gemeubileerde
woonruimte die niet een zelfstandige woning vormt en deel uitmaakt van de woning
die de belastingplichtige tot hoofdverblijf dient.

2. Het eerste lid is alleen van toepassing indien:
a. het deel van de opbrengsten dat betrekking heeft op het ter beschikking stellen

van de woonruimte niet meer bedraagt dan € 4262 per jaar, en
b. zowel de belastingplichtige als degenen aan wie ter beschikking is gesteld ge�

durende de periode van de terbeschikkingstelling als ingezetenen op het woonadres
ter zake van de woning zijn ingeschreven in de basisadministratie persoonsgege�
vens.

Geruisloze terug-
keer uit bv

Artikel 3.98. Doorschuiving bij ontbinding van de vennootschap
Indien vermogensbestanddelen als bedoeld in artikel 3.92 niet langer door de belas�
tingplichtige ter beschikking worden gesteld aan de vennootschap in verband met de
toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 maar on�
derdeel gaan uitmaken van de onderneming van de vennootschap die door hem
wordt voortgezet, wordt, op verzoek van de belastingplichtige, de daarmee behaalde
stakingswinst niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het in het jaar uit de
werkzaamheid genoten resultaat. In dat geval wordt bij de onderneming de boek�
waarde van de vermogensbestanddelen gesteld op de boekwaarde daarvan bij de
werkzaamheid.

Omzetting afge-
waardeerde vorde-
ring

Artikel 3.98a. Omzetting van een afgewaardeerde vordering als bedoeld in ar-
tikel 3.92

1. Indien de belastingplichtige een schuldvordering heeft als bedoeld in artikel
3.92 en die schuldvordering is afgewaardeerd ten laste van de winst uit een onderne�
ming of het resultaat uit een werkzaamheid van hem of van een met hem verbonden
persoon, wordt, indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in het tweede
lid, tot het resultaat van de belastingplichtige gerekend een bedrag gelijk aan die af�
waardering. Het in de eerste volzin bedoelde bedrag kan gelijktijdig ten laste van het
resultaat worden toegevoegd aan een reserve (opwaarderingsreserve).

Omstandigheid2. Van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid is sprake indien:
a. de met de schuldvordering corresponderende schuld door de schuldenaar wordt

voldaan door het uitgeven van aandelen of winstbewijzen (omzetting);
b. de met de schuldvordering corresponderende schuld gaat functioneren als eigen

vermogen van de schuldenaar zonder dat deze daartoe aandelen of winstbewijzen
uitgeeft waarbij de schuldvordering niet meer behoort tot het vermogen van een
werkzaamheid; of

c. de schuldvordering geheel of gedeeltelijk wordt prijsgegeven.
3. Het eerste lid is ter zake van een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid,

onderdeel c, niet van toepassing voor zover de in dat lid bedoelde omstandigheid bij
de schuldenaar leidt tot belastbare winst in Nederland of meebrengt dat een voordeel
bij de schuldenaar wordt betrokken in de heffing van een belasting naar de winst die
naar Nederlandse maatstaven redelijk is.

Opwaarderingsre-
serve

4. De opwaarderingsreserve wordt aan het resultaat toegevoegd voor zover het ver�
schil tussen de actuele waarde in het economische verkeer van de aandelen of winst�
bewijzen die de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon direct of indi�
rect houdt in de schuldenaar en de waarde in het economische verkeer van die aan�
delen of winstbewijzen ten tijde van de in het eerste lid bedoelde omstandigheid
uitgaat boven het bedrag waarmee de opwaarderingsreserve sinds die omstandigheid
reeds is afgenomen. Daarbij wordt de waardestijging van de direct of indirect gehou�
den aandelen of winstbewijzen van een met de belastingplichtige verbonden persoon
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bij de belastingplichtige niet in aanmerking genomen, voor zover die waardestijging
bij de verbonden persoon op grond van dit artikel reeds leidt tot een toevoeging aan
het resultaat uit een werkzaamheid.

Vervreemding aan-
delen

5. Indien aandelen of winstbewijzen van de belastingplichtige of een met hem ver�
bonden persoon in de schuldenaar na de in het eerste lid bedoelde omstandigheid zijn
vervreemd aan een niet met de belastingplichtige verbonden persoon of een vennoot�
schap waarin de belastingplichtige noch een met hem verbonden persoon een aan�
merkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk 4, wordt voor de toepassing van het
vierde lid de actuele waarde in het economische verkeer van de daar bedoelde aan�
delen of winstbewijzen vermeerderd met de overdrachtsprijs van de vervreemde
aandelen of winstbewijzen. Indien de belastingplichtige of een met hem verbonden
persoon zijn aandelenbezit of bezit van winstbewijzen in de schuldenaar na de in het
eerste lid bedoelde omstandigheid heeft uitgebreid doordat aandelen of winstbewij�
zen zijn verkregen van de schuldenaar zelf of van een niet met de belastingplichtige
verbonden persoon of een vennootschap waarin noch de belastingplichtige noch een
met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk
4, wordt voor de toepassing van het vierde lid de actuele waarde in het economische
verkeer van de daar bedoelde aandelen of winstbewijzen verminderd met de verkrij�
gingsprijs van die uitbreiding. Onder een uitbreiding van het aandelenbezit of bezit
aan winstbewijzen als bedoeld in de tweede volzin wordt mede begrepen een storting
van kapitaal zonder uitreiking van aandelen of winstbewijzen.

Einde aanmerkelijk 
belang

6. Indien een omstandigheid, anders dan omschreven in het achtste lid, meebrengt
dat noch de belastingplichtige, noch een met hem verbonden persoon, meer een aan�
merkelijk belang als bedoeld in hoofdstuk 4 in de schuldenaar heeft, wordt direct
voorafgaande aan die omstandigheid het vierde lid voor het laatst toegepast. Ingeval
daarna nog een bedrag aan opwaarderingsreserve resteert, vervalt dat restant zonder
dat dit tot een toevoeging aan het resultaat leidt.

7. In afwijking van het zesde lid, tweede volzin, wordt het restant van de opwaar�
deringsreserve wel toegevoegd aan het resultaat uit een werkzaamheid indien de om�
standigheid in overwegende mate is gericht op het realiseren van een vrijval van de
opwaarderingsreserve die niet tot een toevoeging aan het resultaat leidt. Een omstan�
digheid wordt, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht in overwe�
gende mate te zijn gericht op het realiseren van een vrijval die niet tot een toevoeging
aan het resultaat leidt, indien de belastingplichtige of een met hem verbonden per�
soon binnen drie jaar na die omstandigheid opnieuw een aanmerkelijk belang in de
schuldenaar verkrijgt.

Vervreemding 
onderneming

8. Indien de onderneming of een gedeelte van de onderneming van de schuldenaar
wordt vervreemd aan de belastingplichtige of aan een met hem verbonden persoon
dan wel aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbon�
den persoon, een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk 4, wordt on�
middellijk daaraan voorafgaand de opwaarderingsreserve toegevoegd aan het resul�
taat.

9. Voor de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.5a van over�
eenkomstige toepassing.

10. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een met de belastingplichtige
verbonden persoon verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 3.91, twee�
de lid, onderdelen b en c.

Vervreemding afge-
waardeerde vorde-
ring

Artikel 3.98b. Vervreemding van een afgewaardeerde vordering
1. Indien de belastingplichtige een schuldvordering heeft als bedoeld in artikel

3.91 of 3.92 en die schuldvordering is afgewaardeerd ten laste van de winst uit een
onderneming of het resultaat uit een werkzaamheid van hem of van een met hem ver�
bonden persoon, wordt, indien de schuldvordering wordt vervreemd of overgebracht
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als omschreven in het tweede lid, ter zake van die vervreemding of overbrenging, tot
het resultaat van de belastingplichtige gerekend een bedrag gelijk aan die afwaarde�
ring voorzover met betrekking tot die schuldvordering niet reeds een bedrag op de
voet van dit artikel tot het resultaat van de belastingplichtige of een met hem verbon�
den persoon is gerekend.

Vervreemding2. Een vervreemding of overbrenging als bedoeld in het eerste lid doet zich voor
indien de afgewaardeerde schuldvordering:

a. wordt vervreemd aan een met de belastingplichtige verbonden persoon of aan
een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon,
een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk 4, onderscheidenlijk

b. wordt overgebracht naar het vermogen van een buiten Nederland gedreven on�
derneming, dan wel naar het vermogen van een buiten Nederland gedreven gedeelte
van een onderneming op de winst waarvan een regeling ter voorkoming van dubbele
belasting van toepassing is.

3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de onderneming of een
gedeelte van de onderneming van de schuldenaar wordt vervreemd aan de belasting�
plichtige of een met hem verbonden persoon of aan een vennootschap waarin de be�
lastingplichtige of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft
als bedoeld in hoofdstuk 4.

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een met de belastingplichtige ver�
bonden persoon verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 3.91, tweede
lid, onderdelen b en c.

5. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, en het derde lid, wordt bij
vervreemding aan een niet in Nederland wonend natuurlijk persoon of een niet in
Nederland gevestigd lichaam, die persoon onderscheidenlijk dat lichaam geacht een
met de belastingplichtige verbonden persoon te zijn onderscheidenlijk een vennoot�
schap te zijn waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon, een
aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk 4, tenzij de belastingplichtige het
tegendeel aannemelijk maakt.

Van werkzaamheid 
naar onderneming

Artikel 3.99. Overgang werkzaamheid in onderneming
Indien een werkzaamheid in een kalenderjaar uitgroeit tot een onderneming waaruit
de belastingplichtige als ondernemer winst geniet, wordt voor het bepalen van het in
het jaar uit de werkzaamheid genoten resultaat, de werkzaamheid geacht niet te zijn
gestaakt. In dat geval wordt bij de onderneming de boekwaarde van de vermogens�
bestanddelen gesteld op de boekwaarde daarvan bij de werkzaamheid.

Artikel 3.99a. Doorschuiffaciliteit bij inbreng van ter beschikking gesteld pand
in een nv of bv

Tijdelijke door-
schuiffaciliteit ter 
beschikking ge-
steld pand

1. Indien een onroerende zaak op grond van artikel 3.92, eerste lid, behoort tot een
werkzaamheid en deze werkzaamheid wordt gestaakt door inbreng van de onroeren�
de zaak en de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden in een naamloze ven�
nootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt voor het
bepalen van het resultaat uit die werkzaamheid de werkzaamheid geacht niet te zijn
gestaakt, mits:

a. de inbreng plaatsvindt voor 1 januari 2011;
b. de inbreng plaatsvindt tegen uitreiking van aandelen in de vennootschap en een

creditering van ten hoogste € 2500;
c. de belastingplichtige na de inbreng direct of indirect voor ten minste 90% van

het totaal geplaatste aandelenkapitaal aandeelhouder is van de vennootschap, en
d. zowel de belastingplichtige als de vennootschap dit verzoeken.
Ingeval de belastingplichtige zowel vóór als na de inbreng enig aandeelhouder is

van de vennootschap, geldt op verzoek in plaats van de voorwaarde van onderdeel
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b, de voorwaarde dat de inbreng geschiedt als kapitaal zonder dat er ter zake van die
inbreng aandelen worden uitgereikt (informele kapitaalstorting).

Mede-eigendom 2. Indien een onroerende zaak in mede�eigendom wordt bezeten waarbij bij elke
eigenaar de mede�eigendom behoort tot een werkzaamheid en de gezamenlijke eige�
naren de onroerende zaak en de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden in�
brengen in een daartoe opgerichte gezamenlijke naamloze of besloten vennootschap,
is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van
de voorwaarde van het eerste lid, onderdeel c, de voorwaarde geldt dat ter zake van
de inbreng één soort aandelen wordt uitgereikt. Voorts geldt alsdan als aanvullende
voorwaarde dat alle eigenaren om toepassing van dit artikel verzoeken.

Boekwaarde 3. Bij inwilliging van het in het eerste of tweede lid bedoelde verzoek wordt bij de
vennootschap waarin de onroerende zaak is ingebracht voor de toepassing van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 de boekwaarde van de onroerende zaak en
de boekwaarde van de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden gesteld op de
boekwaarde daarvan bij de werkzaamheid.

4. Bij inwilliging van het in het eerste of tweede lid bedoelde verzoek wordt bij de
belastingplichtige voor de toepassing van hoofdstuk 4 de verkrijgingsprijs van de bij
de inbreng verkregen aandelen gesteld op boekwaarde ten tijde van de inbreng van
de ingebrachte onroerende zaak verminderd met de boekwaarde op dat tijdstip van
de ingebrachte schulden en met het bedrag van de creditering. De verkrijgingsprijs,
bedoeld in de eerste volzin kan negatief zijn.

5. Ingeval de tweede volzin van het eerste lid toepassing vindt, wordt bij inwilli�
ging van het in het eerste lid bedoelde verzoek bij de belastingplichtige voor de toe�
passing van hoofdstuk 4 de verkrijgingsprijs van zijn aandelen of winstbewijzen in
de vennootschap waarin de onroerende zaak en de rechtstreeks daarmee samenhan�
gende schulden zijn ingebracht verhoogd met de boekwaarde ten tijde van de in�
breng van de ingebrachte onroerende zaak en vervolgens verminderd met de boek�
waarde op dat tijdstip van de ingebrachte schulden. De aanpassing van de verkrij�
gingsprijs van de aandelen en winstbewijzen, bedoeld in de eerste volzin, kan leiden
tot een negatief bedrag.

Beschikking 6. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking waar�
bij in de beschikking de boekwaarde van de onroerende zaak, de boekwaarde van de
rechtstreeks daarmee samenhangende schulden en de verkrijgingsprijs van de bij de
inbreng verkregen aandelen worden vermeld.

Paragraaf 3.4.3 Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Artikel 3.99b. Terbeschikkingstellingsvrijstelling
Terbeschikking-
stellingsvrijstelling

1. De terbeschikkingstellingsvrijstelling geldt voor de belastingplichtige met een
werkzaamheid als bedoeld in artikel 3.91 of artikel 3.92, met uitzondering van arti�
kel 3.91, eerste lid, onderdeel c.

2. De terbeschikkingstellingsvrijstelling bedraagt 12% van het gezamenlijke be�
drag van het resultaat uit werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3.91 en 3.92,
met uitzondering van artikel 3.91, eerste lid, onderdeel c.

Afdeling 3.5
Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen 

Belastbare perio-
dieke uitkeringen 
en verstrekkingen

Artikel 3.100. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen
1. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn:
a. de aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
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b. termijnen van lijfrenten als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel b, en
in artikel 3.125 en andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in ar�
tikel 3.124, eerste lid, onderdeel c, en in artikel 3.126a;

c. uitkeringen en verstrekkingen op grond van een buitenlandse voorziening waar�
van de strekking overeenkomt met een inkomensvoorziening als bedoeld in afdeling
3.7, behoudens voorzover aannemelijk is dat met de voor die voorziening betaalde
premies geen rekening is gehouden bij een heffing naar het inkomen;

d. uitkeringen op grond van verplicht gestelde deelnemingen aan pensioenregelin�
gen als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel b;

verminderd met de daarop drukkende aftrekbare kosten, bedoeld in artikel 3.108.
Afwijking rangorde2. In afwijking in zoverre van artikel 2.14 wordt de belastbaarheid van uitkeringen

op grond van buitenlandse regelingen die naar aard en strekking overeenkomen met
uitkeringen op grond van de Algemene Kinderbijslagwet beheerst door deze afde�
ling.

Aangewezen perio-
dieke uitkeringen 
en verstrekkingen

Artikel 3.101. Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen
1. Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn de periodieke uitke�

ringen en verstrekkingen die:
a. worden ontvangen op grond van een publiekrechtelijke regeling;
b. worden ontvangen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloei�

ende verplichting, tenzij de uitkeringen of verstrekkingen worden ontvangen van
bloed� of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;

c. in rechte vorderbaar zijn en niet de tegenwaarde voor een prestatie vormen, ten�
zij de uitkeringen of verstrekkingen worden ontvangen van een bloed� of aanverwant
in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn dan wel de genieter behoort tot
het huishouden van de schuldenaar;

d. niet in rechte vorderbaar zijn en worden ontvangen van een rechtspersoon.
Huisvesting2. Indien verstrekkingen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b of c, worden

ontvangen in de vorm van huisvesting ter zake van een woning of een gedeelte van
een woning, worden die verstrekkingen voorzover zij afkomstig zijn van een beperkt
gerechtigde tot die woning of gedeelte van die woning gesteld op de huurwaarde res�
pectievelijk een evenredig deel van de huurwaarde berekend volgens artikel 3.112.

Algemene uitbrei-
dingen

Artikel 3.102. Algemene uitbreidingen aangewezen uitkeringen
1. Tot de aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen behoort wat wordt

ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven periodieke uitkeringen en ver�
strekkingen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing voorzover wat wordt ontvangen ter vervan�
ging van de gederfde of te derven periodieke uitkeringen en verstrekkingen bestaat
uit een recht op soortgelijke periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

(Echt)scheiding3. Tot de aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen behoort wat in het
kader van echtscheiding of scheiding van tafel en bed wordt ontvangen ter zake van
het recht op verrekening van:

a. pensioenrechten;
b. lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen voorzover de daarvoor betaalde

premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen.
4. Het derde lid is niet van toepassing voorzover wat wordt ontvangen bestaat uit

een lijfrente of een andere inkomensvoorziening en de daarvoor betaalde premies als
uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen.

5. Tot wat wordt ontvangen ter zake van het recht op verrekening bedoeld in het
derde lid, behoort niet een recht op periodieke uitkeringen en verstrekkingen dat is
toegekend door degene die tot de verrekening verplicht is.
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Publiekrechtelijke 
uitkeringen

Artikel 3.103. Specifieke uitbreidingen publiekrechtelijke uitkeringen
Tot de periodieke uitkeringen en verstrekkingen die worden ontvangen op grond van
een publiekrechtelijke regeling behoren:

a. uitkeringen uit vrijwillige verzekering op grond van de artikelen 35 of 38 van de
Algemene Ouderdomswet en de artikelen 63a, 63d of 66a, derde lid, van de Alge�
mene nabestaandenwet;

b. uitkeringen aan gemoedsbezwaarden op grond van artikel 48 van de Algemene
Ouderdomswet;

c. uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandi�
gen;

d. uitkeringen op grond van buitenlandse regelingen die naar aard en strekking
overeenkomen met uitkeringen als bedoeld in de onderdelen a, b en c.

Vrijstellingen Artikel 3.104. Vrijstellingen publiekrechtelijke uitkeringen
Tot de aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen behoren niet:

a. uitkeringen en verstrekkingen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziek�
tekosten;

b. uitkeringen op grond van de Algemene Kinderbijslagwet en het kindgebonden
budget op grond van de Wet op het kindgebonden budget;

c. uitkeringen ingevolge artikel 4.3 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdra�
ge en schoolkosten;

d. uitkeringen in de vorm van een gift of een voorwaardelijke gift ingevolge de
Wet studiefinanciering 2000;

e. uitkeringen als bedoeld in de artikelen 7.51, eerste tot en met zesde lid, 7.51a en
17.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

f. uitkeringen en verstrekkingen op grond van de Wet werk en bijstand die zijn be�
doeld ter dekking van bepaalde noodzakelijke kosten, waaronder begrepen uitkerin�
gen als bedoeld in artikel 36 van die wet;

g. kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen op grond van de Wet kinderopvang;
h. op het inkomen van de belastingplichtige afgestemde uitkeringen die bij minis�

teriële regeling worden aangewezen, voorzover zij volgens die regeling zijn bedoeld
ter dekking van:

1°. bepaalde noodzakelijke kosten van huur van een woning of een woonwagen; 
2°. bepaalde noodzakelijke kosten in verband met de verkrijging of het behoud van

een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, waarbij voor de toepassing van de re�
geling inzake de aftrek van de op de voordelen uit die woning drukkende kosten als
bedoeld in artikel 3.110 deze uitkering geacht wordt wel te zijn aangewezen;

3°. bepaalde noodzakelijke kosten in verband met opleiding of studie;
4°. bepaalde noodzakelijke kosten die naar aard en strekking overeenkomen met

kosten als bedoeld in onderdeel f;
5°. bepaalde noodzakelijke kosten van huishoudelijke hulp;
i. bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen die zijn bedoeld ter dekking

van onderhoudskosten van thuiswonende gehandicapte kinderen;
j. uitkeringen krachtens artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten;
k. de zorgtoeslag op grond van de Wet op de zorgtoeslag;
l. uitkeringen en verstrekkingen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteu�

ning;
m. bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen die naar aard en strekking

overeenkomen met uitkeringen als bedoeld in de onderdelen a tot en met l;
n. uitkeringen ingevolge artikel 118a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
o. de vaste vergoedingen voor behandeling of verpleging, bedoeld in de algemene

maatregel van bestuur gebaseerd op artikel 11a van de Wet buitengewoon pensioen
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1940–1945, onderscheidenlijk artikel 15 van de Wet buitengewoon pensioen Indisch
verzet en artikel 3 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden�oorlogsslachtof�
fers;
(Zie ook: art. 17 Uitv.reg. IB 2001)

p. tegemoetkomingen krachtens artikel 2 van de Wet tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten;

q. uitkeringen op grond van buitenlandse regelingen die naar aard en strekking
overeenkomen met uitkeringen als bedoeld in de onderdelen a tot en met p.

Familierechtelijke 
uitkeringen

Artikel 3.105. Specifieke uitbreidingen familierechtelijke uitkeringen
1. Tot de periodieke uitkeringen en verstrekkingen die worden ontvangen op grond

van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting behoren de pe�
riodieke uitkeringen en verstrekkingen voorzover zij zijn overeengekomen in het ka�
der van echtscheiding of scheiding van tafel en bed ter verrekening van:

a. pensioenrechten;
b. lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen voorzover de daarvoor betaalde

premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen.
2. Tot de periodieke uitkeringen en verstrekkingen die worden ontvangen op grond

van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting behoren de pe�
riodieke uitkeringen en verstrekkingen die dienen ter vervanging van dergelijke pe�
riodieke uitkeringen en verstrekkingen.

3. Het eerste en het tweede lid zijn uitsluitend van toepassing op periodieke uitke�
ringen en verstrekkingen die worden gedaan door degene die tot de verrekening res�
pectievelijk de vervanging verplicht is.

Uitkeringen uit 
inkomens-
voorzieningen

Artikel 3.106. Uitbreidingen uitkeringen uit inkomensvoorzieningen
1. Voorzover ter zake van een lijfrente of een andere aanspraak uit een inkomens�

voorziening als bedoeld in artikel 3.100, eerste lid, onderdeel b, dan wel een aan�
spraak op grond van een pensioenregeling als bedoeld in artikel 3.100, eerste lid, on�
derdeel d, op enig moment negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aan�
merking worden genomen, behoort op dat tijdstip mede tot de uitkeringen als
bedoeld in genoemd onderdeel b of d, de waarde in het economische verkeer van de
aanspraak voorzover deze de ter zake van de aanspraak in aanmerking genomen ne�
gatieve uitgaven te boven gaat.

Buitenlandse voor-
zieningen

2. Tot de uitkeringen op grond van een buitenlandse voorziening als bedoeld in ar�
tikel 3.100, eerste lid, onderdeel c, behoort mede:

a. wat wordt genoten ter vervanging van gederfde of te derven zodanige uitkerin�
gen;

b. wat met betrekking tot een recht op zodanige uitkeringen wordt genoten ter zake
van vervreemding of het onherroepelijk worden van de begunstiging.

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel b, wordt als op het tijdstip van
vervreemding of onherroepelijk worden van de begunstiging genoten bedrag aange�
merkt, de waarde in het economische verkeer van het in dat onderdeel bedoelde
recht. De vorige volzin is niet van toepassing indien de verkrijger of de begunstigde
een natuurlijk persoon is en het verkregen recht geen deel uitmaakt van het vermo�
gen van een voor zijn rekening gedreven onderneming. Met vervreemding wordt ge�
lijkgesteld het brengen in het vermogen van een onderneming. 

UitzonderingenArtikel 3.107. Uitgezonderde uitkeringen uit inkomensvoorzieningen
1. Tot de uitkeringen uit inkomensvoorzieningen bedoeld in artikel 3.100, eerste

lid, onderdeel b, en de uitkeringen uit pensioenregelingen als bedoeld in artikel
3.100, eerste lid, onderdeel d, behoren niet uitkeringen op grond van een voorziening
waarvan de waarde op grond van artikel 3.106 in aanmerking is genomen.
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2. Artikel 2.14, tweede lid, is niet van toepassing op het recht waaruit deze uitke�
ringen voortvloeien.

Artikel 3.107a. Bepaling omvang belastbare periodieke uitkeringen en ver-
strekkingen

Omvang belastbare 
PU

1. Voor het bepalen van de omvang van belastbare periodieke uitkeringen en ver�
strekkingen als bedoeld in artikel 3.100, eerste lid, onderdeel b, ingevolge een over�
eenkomst ter zake waarvan de belastingplichtige aannemelijk heeft gemaakt dat de
betaalde premies en bedragen geheel of gedeeltelijk niet als uitgave voor inkomens�
voorziening in aanmerking zijn genomen, worden op de termijn of uitkering tot het
in het tweede lid aangegeven maximum in mindering gebracht de betaalde premies
en bedragen waarvan aannemelijk is dat die niet als uitgave voor inkomensvoorzie�
ning in aanmerking zijn genomen en voor zover die in mindering te brengen premies
en bedragen niet reeds bij een eerdere termijn of uitkering in mindering zijn ge�
bracht.

2. Van de in een kalenderjaar betaalde premies en bedragen die niet als uitgave
voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen, kan ten hoogste € 2269 op
de voet van het eerste lid in mindering worden gebracht op de in het eerste lid be�
doelde termijnen en uitkeringen, met dien verstande dat ingeval in een kalenderjaar
ter zake van meerdere overeenkomsten premies en bedragen zijn betaald die niet als
uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen het maximum van
€ 2269 geldt voor het totaal van die premies en bedragen.

Aftrekbare kosten Artikel 3.108. Aftrekbare kosten van aangewezen uitkeringen en van uitkerin-
gen uit inkomensvoorzieningen
Aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen zijn de daarop drukkende kos�
ten voorzover zij zijn gemaakt tot verwerving, inning en behoud van die uitkeringen
en verstrekkingen. De kosten kunnen in mindering worden gebracht voorzover zij in
hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is.

Financiering met 
vreemd vermogen

Artikel 3.109. Van aftrek uitgesloten kosten
Tot de aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen behoren niet renten van
schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen. Artikel 3.14, zevende lid, en
3.16, negende lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 3.6
Belastbare inkomsten uit eigen woning 

Belastbare inkom-
sten uit eigen 
woning

Artikel 3.110. Belastbare inkomsten uit eigen woning
Belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning vermeer�
derd met het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning, het voordeel uit spaar�
rekening eigen woning en het voordeel uit beleggingsrecht eigen woning en vermin�
derd met de op de voordelen uit eigen woning drukkende aftrekbare kosten (artikel
3.120).

Eigen woning Artikel 3.111. Eigen woning 
1. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder eigen

woning: een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen
in de zin van artikel 1 van de Woningwet, of een gedeelte van een gebouw, een schip
of een woonwagen, met de daartoe behorende aanhorigheden, voorzover dat de be�
lastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als
hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van:
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a. eigendom, waaronder begrepen economische eigendom, of een recht van lid�
maatschap van een coöperatie, indien met betrekking tot die woning de belasting�
plichtige of zijn partner de voordelen geniet, de kosten en lasten op de belasting�
plichtige of zijn partner drukken en de waardeverandering hen grotendeels aangaat;

b. een recht van vruchtgebruik, een recht van bewoning of een recht van gebruik
dat de belastingplichtige krachtens erfrecht heeft verkregen, indien met betrekking
tot die woning de belastingplichtige de voordelen geniet en de kosten en lasten op
hem drukken.

Leegstand woning2. Een woning wordt voor de periode dat deze in het kalenderjaar leeg staat mede
aangemerkt als eigen woning indien de woning de belastingplichtige in het kalender�
jaar of in een van de voorafgaande twee jaren als eigen woning als bedoeld in het
eerste lid ter beschikking heeft gestaan en hij aannemelijk maakt dat de woning be�
stemd is voor verkoop. Indien een in de eerste volzin bedoelde woning vanaf enig
moment in de daar bedoelde periode inkomen uit sparen en beleggen genereert en
vervolgens vanaf enig moment weer belastbare inkomsten uit eigen woning, wordt
een en ander voor de toepassing van artikel 3.119a niet aangemerkt als een ver�
vreemding, onderscheidenlijk als een verwerving. Voorts vindt artikel 2.14, derde
lid, onderdelen b en c, met betrekking tot deze woning gedurende de in de eerste vol�
zin bedoelde periode geen toepassing en wordt de woning ook gedurende deze peri�
ode voor de toepassing van de artikelen 3.116 en 3.116a aangemerkt als eigen wo�
ning.
(Zie ook: art. 45d Uitv.reg. IB 2001)

(Ver)bouw woning3. Een woning wordt mede aangemerkt als eigen woning indien de belastingplich�
tige aannemelijk maakt dat de woning leeg staat of in aanbouw is en uitsluitend be�
stemd is om in het kalenderjaar of in een van de daaropvolgende twee jaren hem als
eigen woning als bedoeld in het eerste lid ter beschikking te staan.

Scheiding4. Een woning wordt voor ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de woning
de belastingplichtige niet langer anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking
staat mede aangemerkt als eigen woning indien de belastingplichtige aannemelijk
maakt dat gedurende die periode de woning zijn gewezen partner anders dan tijdelijk
als hoofdverblijf ter beschikking staat.

Verblijf in AWBZ-
instelling

5. Een woning wordt voor ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de woning
de belastingplichtige niet langer anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking
staat mede aangemerkt als eigen woning indien de belastingplichtige gedurende die
periode verblijft in een instelling, die op grond van artikel 8 van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten moet zijn toegelaten om zorg als bedoeld in artikel 6 van
die wet te verlenen.

Tijdelijk verblijf el-
ders

6. Een woning die de belastingplichtige gedurende tenminste een jaar als eigen wo�
ning als bedoeld in het eerste lid ter beschikking heeft gestaan en sindsdien tijdelijk
als hoofdverblijf niet anders dan tijdelijk ter beschikking staat, kan op verzoek mede
worden aangemerkt als eigen woning indien gedurende die periode:

a. de woning niet aan derden ter beschikking wordt gesteld en
b. de belastingplichtige tezamen met zijn partner niet met betrekking tot een andere

woning belastbare inkomsten uit eigen woning geniet.
7. Het tijdelijk ter beschikking stellen van een woning aan derden, ontneemt daar�

aan niet het karakter van hoofdverblijf.
Keuze woning8. Bij een belastingplichtige en zijn partner tezamen wordt niet meer dan één

hoofdverblijf in aanmerking genomen. Indien partners meer dan één woning hebben
die als hoofdverblijf kan worden aangemerkt, kunnen de belastingplichtige en zijn
partner gezamenlijk bij de aangifte kiezen welke van die woningen als zodanig
wordt aangemerkt.

9. Indien de belastingplichtige en zijn partner voor een kalenderjaar:
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a. de keuze om één woning als hoofdverblijf aan te merken hebben gemaakt, kan
niet op die keuze worden teruggekomen;

b. geen keuze hebben gemaakt, wordt geen van de woningen als hoofdverblijf aan�
gemerkt.

Werkruimte 10. Onder eigen woning wordt niet begrepen een naar verkeersopvatting zelfstan�
dig gedeelte van een gebouw, schip of woonwagen met de daartoe behorende aan�
horigheden dat wordt gebruikt:

1°. in een onderneming van de belastingplichtige of persoon die tot zijn huishou�
den behoort en bij de bepaling van de winst van die onderneming ter zake van dat
gebruik een bedrag ten laste van de winst kan worden gebracht;

2°. voor resultaat uit een of meer werkzaamheden van de belastingplichtige of per�
soon die tot zijn huishouden behoort en bij de bepaling van dat resultaat ter zake van
dat gebruik een bedrag ten laste van het resultaat kan worden gebracht, of

3°. in een vennootschap waarin de belastingplichtige of persoon die tot zijn huis�
houden behoort een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk 4, uitgezon�
derd de artikelen 4.10 en 4.11, en bij de bepaling van de winst van die vennootschap
ter zake van dat gebruik een bedrag ten laste van de winst kan worden gebracht.

Eigenwoningforfait Artikel 3.112. Eigenwoningforfait
1. De voordelen uit eigen woning worden bij een eigenwoningwaarde van:

Eigenwoningwaar-
de

2. De eigenwoningwaarde is de volgens hoofdstuk IV van de Wet waardering on�
roerende zaken voor die woning vastgestelde waarde of waarden voor het kalender�
jaar. Indien een eigen woning deel uitmaakt van een onroerende zaak als bedoeld in
artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken, wordt de eigenwoningwaarde
gesteld op het gedeelte van de waarde van de onroerende zaak dat kan worden toe�
gekend aan de woning.

Geen WOZ-waarde 
beschikbaar

3. Met betrekking tot de eigen woning ter zake waarvan het tweede lid geen toe�
passing kan vinden door het ontbreken van een op grond van hoofdstuk IV van de
Wet waardering onroerende zaken vastgestelde waarde, is de eigenwoningwaarde de
waarde van de woning die wordt bepaald met overeenkomstige toepassing van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 16 tot en met 18 en 20, tweede lid, van die wet
en van het tweede lid, tweede volzin.

4. De voordelen uit een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, tweede en derde
lid, worden gesteld op nihil. 

Voordeel bij tijde-
lijk verblijf elders

5. De voordelen uit een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, zesde lid, wor�
den gesteld op 0,9% van de eigenwoningwaarde. In afwijking van de eerste volzin,
worden bij een eigenwoningwaarde van meer dan € 1 010 000 de voordelen gesteld

Meer dan Maar niet meer 
dan

Op jaarbasis gesteld op

– € 12 500 Nihil

€ 12 500 € 25 000 0,20% van deze waarde

€ 25 000 € 50 000 0,30% van deze waarde

€ 50 000 € 75 000 0,40% van deze waarde

€ 75 000 € 1 010 000 0,55% van deze waarde

€ 1 010 000 – € 5 555 vermeerderd met 0,80% van de eigen�
woningwaarde voor zover deze uitgaat boven 
€ 1 010 000.
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op € 9 090 vermeerderd met 1,15% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uit�
gaat boven € 1 010 000.

6. Met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste lid,
wordt de aanvangsdatum, onderscheidenlijk de einddatum van de periode waarover
de voordelen uit die eigen woning in aanmerking worden genomen gesteld op de
aanvangsdatum, onderscheidenlijk de einddatum waarop het adres van de desbetref�
fende eigen woning als woonadres van de belastingplichtige is opgenomen in de ba�
sisadministratie persoonsgegevens. De tweede volzin is niet van toepassing indien
registratie van de belastingplichtige op het adres van de eigen woning in de basisad�
ministratie persoonsgegevens niet mogelijk is of indien artikel 3.111, achtste lid, toe�
passing vindt.

Tijdelijke verhuurArtikel 3.113. Tijdelijke verhuur
Met betrekking tot de eigen woning die tijdelijk ter beschikking is gesteld aan derden
wordt het ingevolge artikel 3.112 als voordelen uit eigen woning in aanmerking te
nemen bedrag vermeerderd met 70 percent van de voordelen ter zake van het ter be�
schikking stellen.

Kamerverhuurvrij-
stelling

Artikel 3.114. Kamerverhuurvrijstelling
1. Indien de opbrengsten uit het anders dan voor korte duur ter beschikking stellen

van al dan niet gestoffeerde of gemeubileerde woonruimte die geen zelfstandige wo�
ning vormt en deel uitmaakt van de woning die de belastingplichtige anders dan tij�
delijk als hoofdverblijf ter beschikking staat, niet meer bedragen dan € 4262 per jaar,
wordt die woonruimte aangemerkt als onderdeel van de eigen woning en worden de
voordelen, andere dan bedoeld in artikel 3.112, eerste lid, niet in aanmerking geno�
men.

2. Voor toepassing van dit artikel dient zowel de belastingplichtige als degene aan
wie ter beschikking is gesteld gedurende de tijd van de terbeschikkingstelling als in�
gezetene op het woonadres ter zake van de woning te zijn ingeschreven in de basis�
administratie persoonsgegevens.

Toedeling eigen-
woningforfait

Artikel 3.115. Toedeling eigenwoningforfait
De voordelen uit een woning die voor twee of meer belastingplichtigen die geen
partner van elkaar zijn samen een eigen woning is, worden voor elk van hen in aan�
merking genomen naar de mate waarin zij op grond van artikel 3.111, eerste lid, tot
de woning gerechtigd zijn.

Voordeel kapitaal-
verzekering

Artikel 3.116. Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning
1. Het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning is de rente die is begrepen in

een kapitaalsuitkering uit levensverzekering die dient ter aflossing van de eigenwo�
ningschuld.

Kapitaalverzeke-
ring eigen woning

2. Van een kapitaalverzekering eigen woning is sprake zolang de verzekeringne�
mer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding
voert een eigen woning heeft en:

a. in de overeenkomst is bepaald dat de begunstigde de uitkering zal aanwenden
ter aflossing van de eigenwoningschuld;

b. in de overeenkomst is bepaald dat ten minste 15 jaar, of tot het overlijden van
de verzekerde, jaarlijks premies ter zake van de verzekering worden voldaan waarbij
de hoogste premie niet meer bedraagt dan het tienvoud van de laagste premie;

c. de verzekering recht geeft op een eenmalige kapitaalsuitkering bij leven of over�
lijden;

d. de premies voor de verzekering verschuldigd zijn aan een levensverzekeraar als
bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
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Fictieve uitkering 3. Een kapitaalverzekering eigen woning wordt geacht geheel tot uitkering te zijn
gekomen bij de verzekeringnemer of, in geval van onherroepelijke begunstiging, bij
de begunstigde, indien:

a. de verzekering niet meer voldoet aan de voorwaarden van het tweede lid;
b. de verzekering wordt afgekocht, behoudens voorzover sprake is van omzetting

als bedoeld in artikel 3 119;
c. de verzekering wordt vervreemd, behoudens voorzover de verzekering in het ka�

der van het aangaan of beëindigen van een huwelijk of van een duurzame gezamen�
lijke huishouding wordt omgezet in een of meer andere soortgelijke verzekeringen
voor een of beide echtgenoten of voormalige echtgenoten of voor een of beide per�
sonen die bedoelde gezamenlijke huishouding voeren of hebben gevoerd;

d. de verzekering wordt ingebracht in het vermogen van een onderneming;
e. de verzekering gedeeltelijk tot uitkering komt dan wel, indien de verzekering

recht geeft op eenmalige uitkeringen bij leven of overlijden van meer dan een verze�
kerde, per verzekerde gedeeltelijk tot uitkering komt;

f. niet ten minste 15 jaar, of tot het overlijden van de verzekerde, jaarlijks premies
ter zake van de verzekering worden voldaan dan wel de hoogste premie meer be�
draagt dan het tienvoud van de laagste premie; of

g. de verzekering een looptijd van 30 jaar heeft overschreden.
De hoogte van de uitkering wordt voor de toepassing van de eerste volzin gesteld

op de waarde in het economische verkeer van de verzekering.
Einde belasting-
plicht

4. Indien de verzekeringnemer of, in geval van een onherroepelijke begunstiging,
de begunstigde anders dan door overlijden ophoudt binnenlands belastingplichtig te
zijn, wordt de kapitaalverzekering eigen woning geacht op het onmiddellijk daaraan
voorafgaande tijdstip tot uitkering te zijn gekomen bij de verzekeringnemer of, in
geval van een onherroepelijke begunstiging, bij de begunstigde en de hoogte van de
uitkering gesteld op de waarde in het economische verkeer van de verzekering. On�
der ophouden binnenlands belastingplichtig te zijn wordt mede verstaan de situatie
waarin de verzekeringnemer respectievelijk de begunstigde voor de toepassing van
de Belastingregeling voor het Koninkrijk of een verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting wordt geacht geen inwoner van Nederland meer te zijn.

Remigratie 5. Indien bij een belastingplichtige ingevolge het vierde lid een uitkering in aan�
merking is genomen ter zake waarvan een conserverende aanslag is opgelegd en de
belastingplichtige weer binnenlands belastingplichtig is en in de tussentijd:

a. zich niet een omstandigheid heeft voorgedaan waardoor de woning is opgehou�
den een eigen woning te zijn in de zin van artikel 3.111;

b. de belastingplichtige niet een voordeel heeft genoten als bedoeld in het eerste
lid, en

c. zich niet een omstandigheid heeft voorgedaan als bedoeld in het derde lid, 
wordt op diens verzoek het geconserveerde inkomen van het jaar waarin de uitke�

ring in aanmerking is genomen, verlaagd met de waarde van die uitkering voorzover
deze waarde tot het geconserveerde inkomen is gerekend. De inspecteur vermindert
dienovereenkomstig de conserverende aanslag bij voor bezwaar vatbare beschik�
king. Rechtsmiddelen tegen deze beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben
op de grootte van de vermindering.

Rente 6. De rente begrepen in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning
wordt gesteld op het bedrag waarmee de uitkering overtreft wat ter zake van de ver�
zekering aan premies is voldaan.

Premies 7. Onder premies ter zake van een kapitaalverzekering eigen woning worden mede
begrepen:

a. bij een uitkering bij leven: premies voor bij dezelfde overeenkomst verzekerde
uitkeringen bij overlijden of uitkeringen of vrijstelling van premiebetaling bij inva�
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liditeit, voorzover die uitkeringen gezamenlijk niet meer bedragen dan driemaal het
verzekerde kapitaal bij leven;

b. bij een uitkering bij overlijden: premies voor bij dezelfde overeenkomst verze�
kerde uitkeringen bij leven, uitkeringen of vrijstelling van premiebetaling bij invali�
diteit of uitkeringen bij overlijden ten gevolge van een ongeval, voorzover die uitke�
ringen gezamenlijk niet meer bedragen dan driemaal het verzekerde kapitaal bij
overlijden.
(Zie ook: art. 17bis Uitv.besl. IB 2001)

Inbreng bestaande 
polis

8. Indien een kapitaalverzekering eigen woning is voortgekomen uit een levens�
verzekering die na 14 september 1999 tot stand gekomen is en die geen kapitaalver�
zekering eigen woning was wordt, op het moment dat wordt voldaan aan de voor�
waarden voor een kapitaalverzekering eigen woning, mede als premie ter zake van
de kapitaalverzekering eigen woning aangemerkt de waarde in het economische ver�
keer van de oude polis verminderd met de daarop gestorte premies (overschot). Voor
de beoordeling van de voorwaarde of de hoogste en de laagste premie blijft binnen
de in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde bandbreedte, blijft het overschot buiten
aanmerking.

VoordeelArtikel 3.116a. Voordeel uit spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht
eigen woning

1. Het voordeel uit spaarrekening eigen woning is het rendement dat op het tijdstip
van deblokkering is begrepen in het tegoed van een spaarrekening eigen woning. Het
voordeel uit beleggingsrecht eigen woning is het rendement dat op het tijdstip van
deblokkering is begrepen in de waarde van een beleggingsrecht eigen woning.

Spaarrekening 
eigen woning

2. Van een spaarrekening eigen woning is sprake indien het betreft een rekening
bij een kredietinstelling waarbij de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

a. de rekeninghouder heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld;
b. de rekening is geblokkeerd en wordt slechts eenmalig gedeblokkeerd ter aflos�

sing van de eigenwoningschuld;
c. ten minste 15 jaar, of tot het overlijden van de rekeninghouder, zijn echtgenoot

of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, wordt jaarlijks
een bedrag naar de rekening overgemaakt waarbij het hoogste totaal van in een jaar
overgemaakte bedragen niet meer bedraagt dan het tienvoud van het laagste totaal
van in een jaar overgemaakte bedragen; ingeval een spaarrekening met ingang van
enig tijdstip wordt aangeduid als spaarrekening eigen woning wordt het op dat tijd�
stip aanwezige tegoed aangemerkt als eerste overmaking;

d. de op de rekening genoten inkomsten worden bijgeboekt op de rekening; bij de�
blokkering in de loop van het tijdvak waarover inkomsten worden genoten, vindt
eerst nog bijboeking van die inkomsten plaats voordat tot deblokkering wordt over�
gegaan;

e. de kredietinstelling is een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het
financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen.

Beleggingsrecht 
eigen woning

3. Van een beleggingsrecht eigen woning is sprake indien het betreft bij een be�
heerder van een beleggingsinstelling aangehouden rechten van deelneming in die in�
stelling waarbij de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

a. de eigenaar van het beleggingsrecht heeft een eigen woning met een eigenwo�
ningschuld;

b. het beleggingsrecht is geblokkeerd en wordt slechts eenmalig gedeblokkeerd ter
aflossing van de eigenwoningschuld;

c. ten minste 15 jaar, of tot het overlijden van de eigenaar van het beleggingsrecht,
zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding
voert, wordt jaarlijks naar de beheerder een bedrag overgemaakt ter verkrijging van
rechten van deelneming waarbij het hoogste totaal van in een jaar overgemaakte be�
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dragen niet meer bedraagt dan het tienvoud van het laagste totaal van in een jaar
overgemaakte bedragen; ingeval een beleggingsrecht met ingang van enig tijdstip
wordt aangeduid als beleggingsrecht eigen woning wordt de waarde in het economi�
sche verkeer van het recht op dat tijdstip aangemerkt als eerste overmaking;

d. het met het beleggingsrecht behaalde rendement wordt aangewend ter verkrij�
ging van rechten van deelneming die tot het beleggingsrecht gaan behoren;

e. de beheerder is een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het finan�
cieel toezicht in Nederland het bedrijf van beleggingsinstelling mag uitoefenen.

Deblokkering 4. Een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning wordt ge�
acht geheel te zijn gedeblokkeerd indien:

a. op enig tijdstip de spaarrekening onderscheidenlijk het beleggingsrecht niet
meer voldoet aan de voorwaarden van het tweede lid, onderscheidenlijk van het der�
de lid;

b. de spaarrekening onderscheidenlijk het beleggingsrecht wordt vervreemd of
verdeeld, behoudens voor zover sprake is van vervreemding of verdeling in het ka�
der van het aangaan of beëindigen van een huwelijk of van een duurzame gezamen�
lijke huishouding en de spaarrekening onderscheidenlijk het beleggingsrecht wordt
gecontinueerd als een spaarrekening eigen woning onderscheidenlijk beleggings�
recht eigen woning;

c. de spaarrekening onderscheidenlijk het beleggingsrecht wordt ingebracht in het
vermogen van een onderneming;

d. de spaarrekening onderscheidenlijk het beleggingsrecht gedeeltelijk wordt ge�
deblokkeerd;

e. 30 jaren zijn verstreken na de eerste overmaking op de spaarrekening onder�
scheidenlijk de eerste overmaking naar de beheerder van de beleggingsinstelling;

f. de rekeninghouder van de spaarrekening onderscheidenlijk de eigenaar van het
beleggingsrecht komt te overlijden; in dat geval wordt de deblokkering geacht te
hebben plaatsgevonden op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip; er wordt
geen deblokkering verondersteld bij een continuering als bedoeld in onderdeel b.

5. Artikel 3.116, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. Daarbij
wordt gelezen voor:

a. verzekeringnemer: rekeninghouder van een spaarrekening eigen woning, onder�
scheidenlijk eigenaar van een beleggingsrecht eigen woning;

b. kapitaalverzekering eigen woning: spaarrekening eigen woning onderscheiden�
lijk beleggingsrecht eigen woning;

c. tot uitkering te zijn gekomen: te zijn gedeblokkeerd.
6. Het rendement begrepen in een tegoed van een spaarrekening eigen woning

wordt gesteld op het bedrag waarmee het tegoed de naar de spaarrekening overge�
maakte bedragen overtreft. Het rendement begrepen in de waarde van een beleg�
gingsrecht eigen woning wordt gesteld op het bedrag waarmee de waarde van het
recht de naar de beheerder overgemaakte bedragen overtreft.

7. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepas�
sing van dit artikel.

Levensverzekering Artikel 3.117. Begrip levensverzekering
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder levensverze�
kering: een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 1:1 van de
Wet op het financieel toezicht.

Voorwaarden vrij-
stelling

Artikel 3.118. Vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning
1. Tot het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning behoort niet de rente be�

grepen in de uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning voorzover de uitke�
ring niet meer bedraagt dan € 150 500 indien:



IB

Wet inkomstenbelasting 2001

91

a. de uitkering heeft gediend als aflossing van de eigenwoningschuld;
b. ter zake van de verzekering ten minste 20 jaar, of, indien de verzekering tot uit�

kering komt door eerder overlijden, tot het overlijden, jaarlijks premies zijn voldaan
en 

c. de hoogste premie niet meer heeft bedragen dan het tienvoud van de laagste.
In afwijking in zoverre van de eerste volzin, aanhef en onderdeel b, wordt de rente

die is begrepen in de uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning, voorzover
deze uitkering niet meer bedraagt dan € 34 100, niet als voordeel uit kapitaalverze�
kering aangemerkt indien ter zake van de verzekering ten minste 15 jaar jaarlijks
premies zijn voldaan.

Niet langer eigen 
woning

2. De in het eerste lid, onderdelen a en b, genoemde voorwaarden gelden niet in�
dien:

a. de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een ge�
zamenlijke huishouding voert geen eigen woning meer ter beschikking staat en ter
zake daarvan de verzekering tot uitkering is gekomen of wordt geacht tot uitkering
te zijn gekomen of

b. de verzekering wordt geacht tot uitkering te zijn gekomen door het ophouden
binnenlands belastingplichtig te zijn als bedoeld in artikel 3.116, vierde lid.

3. De bedragen bepaald op grond van het eerste lid worden verminderd met het be�
drag aan uitkering uit een kapitaalverzekering dat eerder ten aanzien van de belas�
tingplichtige voor de toepassing van het eerste lid in aanmerking is genomen, alsme�
de met het tegoed van een spaarrekening eigen woning dat eerder ten aanzien van de
belastingplichtige voor de toepassing van de vrijstelling van artikel 3.118a in aan�
merking is genomen en met de waarde van een beleggingsrecht eigen woning dat
eerder ten aanzien van de belastingplichtige voor de toepassing van de vrijstelling
van genoemd artikel in aanmerking is genomen.

Schuld eigen 
woning

4. Indien op het tijdstip van de uitkering het bedrag van de eigenwoningschuld la�
ger is dan het op grond van het eerste en het derde lid bepaalde bedrag, wordt het in
het eerste lid, in verbinding met het derde lid, bepaalde bedrag vervangen door het
bedrag van de eigenwoningschuld.

Verhuisregeling5. Indien de belastingplichtige een levensverzekering heeft die ten aanzien van
hem tot enig moment heeft voldaan aan de voorwaarden voor een kapitaalverzeke�
ring eigen woning en ter zake van die verzekering binnen drie jaren na dat moment
wederom wordt voldaan aan de voorwaarden voor een kapitaalverzekering eigen
woning, wordt het in het eerste lid genoemde bedrag verhoogd met een bedrag gelijk
aan de in het derde lid bedoelde vermindering wegens de eerdere toepassing van het
eerste lid op deze verzekering. De rente begrepen in de in de eerste volzin bedoelde
verhoging, komt in mindering op het overschot, bedoeld in artikel 3.116, achtste lid.

Remigratie6. Indien bij een belastingplichtige ingevolge artikel 3.116, vierde lid, een uitke�
ring uit een kapitaalverzekering eigen woning in aanmerking is genomen en de be�
lastingplichtige weer binnenlands belastingplichtig is en: 

a. zich niet een omstandigheid heeft voorgedaan waardoor de woning is opgehou�
den een eigen woning te zijn in de zin van artikel 3.111;

b. de belastingplichtige terzake van die kapitaalverzekering eigen woning niet een
voordeel heeft genoten als bedoeld in artikel 3.116, eerste lid, en

c. ter zake van die kapitaalverzekering zich niet een omstandigheid heeft voorge�
daan als bedoeld in artikel 3.116, derde lid,

wordt het in het eerste lid genoemde bedrag verhoogd met een bedrag gelijk aan
de in het derde lid bedoelde vermindering wegens de eerdere toepassing van het eer�
ste lid op die kapitaalverzekering.

Overlijden partner7. Indien één of meer kapitaalverzekeringen eigen woning tot uitkering komt of
komen door het overlijden van de partner wordt het op grond van de voorgaande le�
den vast te stellen bedrag ten behoeve van de langstlevende partner verhoogd met
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het bedrag dat de overleden partner ter zake van deze kapitaalverzekeringen op
grond van de voorgaande leden nog in aanmerking had kunnen nemen onmiddellijk
voorafgaande aan zijn overlijden. Deze verhoging kan niet groter zijn dan het totale
bedrag dat uit levensverzekering wordt uitgekeerd ten gevolge van het overlijden
van de partner.

Overlijden derde 8. Indien één of meer kapitaalverzekeringen eigen woning tot uitkering komt of
komen door het overlijden van een persoon die geen partner is van de begunstigde,
geldt voor de begunstigde ten aanzien van deze verzekeringen in plaats van het op
grond van de voorgaande leden vast te stellen bedrag het bedrag dat de overleden
persoon ter zake van deze kapitaalverzekeringen op grond van de voorgaande leden
nog in aanmerking had kunnen nemen onmiddellijk voorafgaande aan zijn overlij�
den. Indien verschillende begunstigden een uitkering als bedoeld in de eerste volzin
ontvangen, geldt voor de begunstigde onverkort hetgeen daar is bepaald met dien
verstande dat het daar bedoelde bedrag dat de overleden persoon nog in aanmerking
had kunnen nemen naar rato van de uitkeringen aan onderscheiden begunstigden in
aanmerking wordt genomen.

Vrijstelling SEW/
BEW

Artikel 3.118a. Vrijstelling spaarrekening eigen woning en vrijstelling beleg-
gingsrecht eigen woning
Met betrekking tot het voordeel uit spaarrekening eigen woning onderscheidenlijk
het voordeel uit beleggingsrecht eigen woning geldt een vrijstelling waarvan de om�
vang wordt berekend met overeenkomstige toepassing van artikel 3.118, met dien
verstande dat het zevende en achtste lid van dat artikel slechts toepassing vinden bij
een continuering als bedoeld in artikel 3.116a, vierde lid, onderdeel f. Daarbij is ar�
tikel 3.116a, vijfde lid, tweede volzin, van toepassing en wordt voorts voor premies
gelezen: naar een spaarrekening eigen woning overgemaakte bedragen onderschei�
denlijk naar een beheerder van een beleggingsrecht overgemaakte bedragen.

Omzetting KEW/
SEW/BEW

Artikel 3.119. Omzetting kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening
eigen woning of beleggingsrecht eigen woning

1. Voor zover een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen wo�
ning of een beleggingsrecht eigen woning wordt omgezet in een andere soortgelijke
verzekering, een andere soortgelijke spaarrekening of een ander soortgelijk beleg�
gingsrecht, wordt de laatstgenoemde verzekering, de laatstgenoemde spaarrekening
of het laatstgenoemde beleggingsrecht voor de toepassing van deze afdeling geacht
een voortzetting te zijn van de eerstgenoemde verzekering, de eerstgenoemde spaar�
rekening of het eerstgenoemde beleggingsrecht.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepas�
sing van dit artikel.

Bijleenregeling 
eigenwoning-
schulden eigen-
woningreserve

Artikel 3.119a. Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve
1. Voor de toepassing van deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt

onder eigenwoningschuld verstaan het gezamenlijke bedrag van de schulden die zijn
aangegaan ter verwerving van een eigen woning doch ten hoogste een bedrag gelijk
aan de kosten ter verwerving van de woning verminderd met het bedrag van de ei�
genwoningreserve direct voorafgaande aan het moment waarop de woning ten aan�
zien van de belastingplichtige als een eigen woning wordt aangemerkt en vermin�
derd met hetgeen met toepassing van artikel 33, eerste lid, onder 5° en 6°, van de
Successiewet 1956 aan vrijstelling is genoten in verband met schenking van een be�
drag ter zake van de verwerving van een eigen woning.

2. De eigenwoningschuld wordt verhoogd met het gezamenlijke bedrag van de
schulden die zijn aangegaan ter betaling van de kosten ter verkrijging van de in het
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eerste lid bedoelde eigenwoningschuld, waarbij afsluitprovisies in aanmerking wor�
den genomen tot het maximum, bedoeld in artikel 3.120, zevende lid.

Vervreemdings-
saldo

3. De eigenwoningschuld wordt verhoogd met het gezamenlijke bedrag van de
schulden die zijn aangegaan voor verbetering of onderhoud van de woning of ter af�
koop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de wo�
ning voorzover die schulden uitgaan boven het positieve bedrag van de eigenwo�
ningreserve direct voorafgaande aan de verbetering, het onderhoud of de afkoop.

4. Bij de vervreemding van een eigen woning wordt het vervreemdingssaldo eigen
woning toegevoegd aan een eigenwoningreserve. Onder vervreemdingssaldo eigen
woning wordt verstaan de waarde van de tegenprestatie bij de vervreemding van een
eigen woning, verminderd met de kosten ter zake van die vervreemding en vermin�
derd met de eigenwoningschuld voor de woning. Voor de toepassing van dit lid wor�
den tot de eigenwoningschuld mede gerekend het bedrag van de verlaging ingevolge
het negende lid, de schulden ter zake waarvan de renten ingevolge artikel 3.120,
vierde lid, onderdeel c, niet tot de aftrekbare kosten van een eigen woning worden
gerekend alsmede de schulden, bedoeld in artikel 3.120, achtste lid.

Afname eigen-
woningreserve

5. Een eigenwoningreserve neemt af, doch niet verder dan tot nihil, met:
a. een bedrag gelijk aan de kosten ter verwerving van een eigen woning vermin�

derd met het bedrag dat ingevolge het eerste lid onderscheidenlijk het tweede lid als
eigenwoningschuld voor die woning in aanmerking wordt genomen;

b. een bedrag gelijk aan het bedrag waarmee de eigenwoningschuld van de partner
op grond van het negende lid is verlaagd, met dien verstande dat dit bedrag weer aan
de eigenwoningreserve wordt toegevoegd ingeval het negende lid niet meer van toe�
passing is op de eigenwoningschuld van de partner;

c. een bedrag gelijk aan de aflossingen op de eigenwoningschuld voorzover zij be�
trekking hebben op het gedeelte van de eigenwoningschuld dat uitgaat boven het be�
drag dat op de voet van het eerste lid als eigenwoningschuld in aanmerking zou kun�
nen worden genomen;

d. een bedrag gelijk aan de in een kalenderjaar gemaakte kosten voor verbetering
of onderhoud van de woning of ter afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of be�
klemming met betrekking tot de woning.

Verval eigen-
woningreserve

6. De eigenwoningreserve vervalt voorzover die is toe te rekenen aan een ver�
vreemdingssaldo eigen woning dat drie jaar geleden is toegevoegd.

Verwerving en ver-
vreemding

7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder verwerving onderscheidenlijk
vervreemding van een eigen woning verstaan een gebeurtenis waardoor de woning
ten aanzien van de belastingplichtige als een eigen woning wordt aangemerkt, on�
derscheidenlijk niet meer als zodanig wordt aangemerkt. Als verwerving wordt niet
aangemerkt die krachtens boedelmenging door voltrekking van een huwelijk of wij�
ziging van huwelijkse voorwaarden. Indien bij een verwerving of vervreemding een
tegenprestatie ontbreekt of is bedongen bij een niet onder normale omstandigheden
gesloten overeenkomst, wordt als tegenprestatie aangemerkt de waarde die ten tijde
van de verwerving onderscheidenlijk de vervreemding in het economische verkeer
aan de woning kan worden toegekend.

Twee eigen wonin-
gen

8. Indien ten aanzien van de belastingplichtige twee woningen gelijktijdig als ei�
gen woning worden aangemerkt en vervolgens één van die woningen wordt ver�
vreemd, wordt direct daarna de eigenwoningschuld voor de andere woning opnieuw
vastgesteld door hernieuwde toepassing van het eerste en tweede lid, waarbij de ac�
tuele stand van de eigenwoningreserve in de plaats komt van de stand direct vooraf�
gaande aan het moment waarop de woning ten aanzien van de belastingplichtige als
een eigen woning is aangemerkt. Vervolgens wordt het vijfde lid, onderdeel a, op�
nieuw toegepast. Daarna wordt het negende lid opnieuw toegepast bij de partner en
wordt bij de belastingplichtige vervolgens het vijfde lid, onderdeel b, opnieuw toe�
gepast. Daarna wordt het derde lid opnieuw toegepast, waarbij de actuele stand van
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de eigenwoningreserve in de plaats komt van de stand direct voorafgaande aan de
verbetering, het onderhoud of de afkoop. Ten slotte wordt het vijfde lid, onderdelen
c en d, opnieuw toegepast.

Partners 9. Indien de belastingplichtige een eigen woning verwerft die bestemd is om hem
en zijn partner anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking te staan, wordt,
indien hen voordien reeds tezamen een woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf
ter beschikking heeft gestaan en de partner ten aanzien van die eerdere woning een
vervreemdingssaldo heeft behaald, de op grond van het eerste lid berekende eigen�
woningschuld van de belastingplichtige verlaagd, maar niet verder dan tot nihil, met
de eigenwoningreserve van de partner waarbij, indien de partner de woning mede
heeft verworven, wordt uitgegaan van de eigenwoningreserve na toepassing van dit
artikel met betrekking tot de partner. De in de eerste volzin bedoelde verlaging van
de eigenwoningschuld wordt toegepast tot het moment waarop de woning hen niet
meer gezamenlijk anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Voor
de toepassing van de eerste volzin wordt onder partner mede verstaan degene met
wie de belastingplichtige duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.

Delegatie 10. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepas�
sing van dit artikel.
(Zie ook: art. 17a Uitv.reg. IB 2001)

Beschikking eigen-
woningreserve

Artikel 3.119b. Beschikking eigenwoningreserve
1. De eigenwoningreserve kan naar de stand van het einde van een kalenderjaar, al

dan niet op verzoek, door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking wor�
den vastgesteld. Indien er sprake is van een afname van de eigenwoningreserve als
bedoeld in artikel 3.119a, vijfde lid, onderdeel b, wordt in de beschikking tevens
melding gemaakt van het bedrag van die afname.

2. Op gezamenlijk verzoek van de belastingplichtige en zijn gewezen partner kan
de eigenwoningreserve aan elk van hen worden toegerekend naar de mate waarin zij
feitelijk gerechtigd zijn tot het vervreemdingssaldo eigen woning. De inspecteur be�
slist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Op het verzoek kan niet
worden teruggekomen.

Herziening beschik-
king

3. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat de eigenwoningreserve
te laag is vastgesteld, kan de inspecteur de beschikking herzien. Herziening vindt
plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking.

4. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn,
levert geen grond voor herziening op, tenzij de belastingplichtige ter zake van dit feit
te kwader trouw is.

5. Artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdeel c, derde en vierde lid, van de Alge�
mene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op herziening.

Aftrekbare kosten 
eigen woning

Artikel 3.120. Aftrekbare kosten eigen woning
1. De aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning zijn het gezamenlijke

bedrag van:
a. de renten van schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen, die beho�

ren tot de eigenwoningschuld;
b. de periodieke betalingen op grond van de rechten van erfpacht, opstal en be�

klemming met betrekking tot de eigen woning.
30-jaarstermijn 2. De renten van schulden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden gedu�

rende ten hoogste 30 jaren in aanmerking genomen als aftrekbare kosten met betrek�
king tot een eigen woning. De duur van de termijn van 30 jaren vangt aan bij het be�
gin van het eerste tijdvak waarop de renten van deze schulden, die als bestanddeel
van het inkomen uit werk en woning in aftrek worden gebracht, betrekking hebben
en eindigt op het tijdstip waarop de gehele schuld wordt afgelost. Indien andere
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schulden worden aangegaan als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden de ren�
ten slechts in aanmerking genomen voor zover de termijn van 30 jaren nog niet is
verstreken tenzij het betreft:

a. schulden die worden aangegaan voor verbetering of onderhoud van de woning
als bedoeld in artikel 3.119a, derde lid, die behoren tot de eigenwoningschuld, of

b. schulden die het totaal van de hoofdsommen van alle voorgaande schulden over�
treffen, voor het gedeelte van de schulden dat het totaal van de hoofdsommen van
alle voorgaande schulden overtreft.

Voor de schulden, bedoeld in de onderdelen a en b, vangt een termijn van 30 jaren
aan bij het begin van het eerste tijdvak waarop de renten van deze schulden, die als
bestanddeel van het inkomen uit werk en woning in aftrek worden gebracht, betrek�
king hebben.

Leegstaande eigen 
woning

3. Indien artikel 3.111, tweede of derde lid, van toepassing is, kunnen de renten van
schulden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, als aftrekbare kosten met betrekking
tot een eigen woning in aanmerking worden genomen, tenzij ter zake van die schuld
of een gedeelte daarvan de termijn van 30 jaren reeds is verstreken. Voor het gedeel�
te van de schuld dat overeenstemt met het totaal van de schulden, die zijn aangegaan
voor de verwerving van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste lid, en
waarvoor op grond van het tweede lid een termijn van 30 jaren in aanmerking wordt
genomen, heeft in afwijking in zoverre van het tweede lid dat gedeelte geen invloed
op de duur van de termijn van 30 jaren. Voor het gedeelte van de schuld dat het totaal
van de schulden waarvoor op grond van het tweede lid een termijn van 30 jaren in
aanmerking wordt genomen, overtreft, vangt een termijn van 30 jaren of het gedeelte
van de termijn van 30 jaren dat nog resteert aan op het tijdstip waarop die woning
wordt aangemerkt als een eigen woning op grond van artikel 3.111, tweede of derde
lid.

Uitzonderingen op 
aftrekbare kosten

4. Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning worden niet gerekend: 
a. renten van schulden, kosten van geldlening daaronder begrepen, die zijn aange�

gaan ter betaling van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde renten met uitzonde�
ring van de daar bedoelde kosten van geldleningen;

b. kosten voorzover in verband met de voldoening daarvan schulden ontstaan
waarvan de verplichting tot betaling – anders dan voor het geval van overlijden of
arbeidsongeschiktheid van de belastingplichtige – rechtens, al dan niet voorwaarde�
lijk, of in feite, direct of indirect is beperkt;

c. renten van schulden, kosten van geldlening daaronder begrepen, aangegaan ter
verwerving van de eigen woning of een gedeelte daarvan, indien de eigen woning of
een gedeelte daarvan direct of indirect is verkregen van de partner van de belasting�
plichtige of van degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert,
voorzover het totaal van de schulden die de belastingplichtige en zijn partner of de�
gene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert zijn aangegaan ter
verwerving van de woning, na deze verkrijging meer bedraagt dan vóór de ver�
vreemding van de woning of een gedeelte daarvan door zijn partner of degene met
wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.

Vooruitbetaalde 
rente

5. De in een kalenderjaar bij wijze van vooruitbetaling voldane renten van schul�
den, kosten van geldleningen daaronder begrepen, worden niet in aanmerking geno�
men:

a. indien zij betrekking hebben op tijdvakken die eindigen later dan zes maanden
na afloop van het kalenderjaar waarin zij zijn voldaan doch slechts voorzover zij be�
trekking hebben op de periode die aanvangt na afloop van het kalenderjaar, waarbij
die renten naar evenredigheid worden toegerekend aan kalendermaanden en gedeel�
ten van kalendermaanden als kalendermaand worden aangemerkt;
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b. voorzover zij betrekking hebben op tijdvakken of delen daarvan die vallen na
het tijdstip waarop de binnenlandse belastingplicht anders dan door overlijden ein�
digt.

6. Vooruitbetaalde renten, kosten van geldleningen daaronder begrepen, die op
grond van het vijfde lid, onderdeel a, niet in aanmerking zijn genomen, worden, be�
houdens indien de binnenlandse belastingplicht anders dan door overlijden is geëin�
digd, geacht in gelijke delen te zijn voldaan in elk van de op het in het vijfde lid be�
doelde kalenderjaar volgende kalenderjaren waarop de renten, kosten van geldlenin�
gen daaronder begrepen, betrekking hebben; daarbij worden gedeelten van
kalenderjaren als kalenderjaren aangemerkt. In het jaar waarin de belastingplichtige
overlijdt, worden de renten, kosten van geldleningen daaronder begrepen, die nog
buiten aanmerking zijn gebleven, geheel in aanmerking genomen.

Afsluitprovisie 7. Afsluitprovisies die zijn voldaan ter zake van schulden die behoren tot de eigen�
woningschuld worden niet gerekend tot de bij wijze van vooruitbetaling voldane
renten, mits de woning in het kalenderjaar of in de daaropvolgende twee jaren de be�
lastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat, een en ander voorzover zij
niet meer belopen dan 1,5% van het bedrag van de aangegane schulden en tevens ge�
zamenlijk een bedrag van € 3630 niet te boven gaan.

Schulden per 31-12-
1995

8. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, worden renten van schulden
die betrekking hebben op per 31 december 1995 bestaande schulden, voorzover deze
schulden per die datum verzekerd waren door een hypotheek op een eigen woning
en zulks nog steeds zijn met betrekking tot dezelfde woning, aangemerkt als aftrek�
bare kosten die verband houden met de eigen woning waarop de hypotheek is geves�
tigd.

Uitsluiting lening 
tussen partners

9. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot een overeenkomst van
geldlening tussen partners en met betrekking tot een overeenkomst van geldlening
tussen de belastingplichtige en degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huis�
houding voert.

10. Artikel 3.16, tiende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Aftrekbare kosten 
bij gezamenlijke 
bewoning

Artikel 3.121. Aftrekbare kosten gedeelde eigen woning bij gezamenlijke bewo-
ning
De aftrekbare kosten met betrekking tot een woning die voor twee of meer belasting�
plichtigen die geen partner van elkaar zijn samen een eigen woning is, worden voor
elk van hen bepaald door de schulden die zij zijn aangegaan ter verwerving van de
woning en door de periodieke betalingen voorzover die op hen drukken.

Aftrekbare kosten 
bij gebruik vrijstel-
ling kapitaalverze-
keringen

Artikel 3.122. Aftrekbare kosten na eerder gebruik vrijstelling kapitaalverze-
kering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning

1. De schulden, bedoeld in artikel 3.120, eerste lid, onderdeel a, worden slechts in
aanmerking genomen tot ten hoogste het bedrag dat is aangewend voor de verwer�
ving van de eigen woning verminderd met het gedeelte van het bedrag van de uitke�
ringen uit kapitaalverzekeringen eigen woning ter zake waarvan de daarin begrepen
rente eerder op grond van artikel 3.118 niet als voordeel uit kapitaalverzekering ei�
gen woning is aangemerkt.

Tijdelijk géén eigen 
woning

2. Indien de belastingplichtige een eigen woning verwerft en ter zake van een ka�
pitaalverzekering eigen woning in een van de drie daaraan voorafgaande jaren arti�
kel 3.118 toepassing heeft gevonden en deze verzekering bij de verwerving een ka�
pitaalverzekering eigen woning wordt, wordt vanaf dat tijdstip voor de toepassing
van het eerste lid artikel 3.118 geacht geen toepassing te hebben gevonden. 

Emigratie 3. Indien bij een belastingplichtige op grond van artikel 3.116, vierde lid, een uit�
kering uit een kapitaalverzekering eigen woning in aanmerking is genomen, en zo�
lang:
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a. zich niet een omstandigheid voordoet waardoor de woning ophoudt een eigen
woning te zijn in de zin van artikel 3.111;

b. de belastingplichtige terzake van die kapitaalverzekering eigen woning niet een
voordeel geniet als bedoeld in artikel 3.116, eerste lid, en

c. ter zake van die kapitaalverzekering eigen woning zich niet een omstandigheid
voordoet als bedoeld in artikel 3.116, derde lid,

wordt voor de toepassing van het eerste lid de uitkering uit die kapitaalverzekering
eigen woning op grond van artikel 3.116, vierde lid, genegeerd.

4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij een spaarrekening eigen wo�
ning en een beleggingsrecht eigen woning. Ter zake kunnen bij ministeriële regeling
nadere regels worden gesteld.

Kosten voor verbe-
tering of onderhoud

Artikel 3.123. Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning
In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen worden kosten voor verbetering
of onderhoud van de woning in aanmerking genomen voorzover de verbetering en
het onderhoud met schriftelijke bescheiden zijn te staven.

Afdeling 3.6a
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Aftrek wegens geen 
of geringe eigen-
woningschuld

Artikel 3.123a. Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
1. Indien de voordelen uit eigen woning, bedoeld in artikel 3.112, meer bedragen

dan de op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten, komt de belastingplichtige
in aanmerking voor de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld.

2. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is gelijk aan de voordelen
uit eigen woning, bedoeld in artikel 3.112, verminderd met de op deze voordelen
drukkende aftrekbare kosten.

Partner3. Indien de belastingplichtige een partner heeft, worden voor de toepassing van
dit artikel de voordelen van de belastingplichtige en zijn partner en de op deze voor�
delen drukkende aftrekbare kosten samengevoegd. De aftrek wegens geen of geringe
eigenwoningschuld wordt in dat geval gesteld op een evenredig gedeelte van de in
het tweede lid berekende aftrek, bepaald naar de verhouding waarin de belastbare in�
komsten uit eigen woning die worden geacht bij de belastingplichtige op te komen,
staan tot de gezamenlijke belastbare inkomsten uit eigen woning van hem en zijn
partner.

Afdeling 3.7
Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 

Uitgaven voor inko-
mensvoorzieningen

Artikel 3.124. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
1. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn de op de belastingplichtige druk�

kende:
a. premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a, die die�

nen ter compensatie van een pensioentekort tot de in de artikelen 3.127, 3.128 en
3.129 genoemde bedragen;

b. premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a, waarvan
de termijnen toekomen aan een meerderjarig invalide kind of kleinkind en uitslui�
tend eindigen bij het overlijden van de gerechtigde;

c. premies voor aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen ter zake
van invaliditeit, ziekte of ongeval, waarvan de uitkeringen toekomen aan de belas�
tingplichtige en

d. bijdragen ingevolge artikel 66a, derde lid, Algemene nabestaandenwet.
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2. Waar in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verwezen naar een
lijfrente als bedoeld in artikel 3.124 wordt daaronder tevens verstaan een tegoed van
een lijfrentespaarrekening als bedoeld in artikel 3.126a of de waarde van een lijfren�
tebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a.

Artikel 3.125. Lijfrentevoorzieningen
1. Als lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a, die dienen ter

compensatie van een pensioentekort worden aangemerkt:
Oudedagslijfrenten a. lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a, waarvan de termijnen

toekomen aan de belastingplichtige, ingaan uiterlijk in het jaar waarin hij de leeftijd
van 70 jaar bereikt en uitsluitend eindigen bij zijn overlijden;

Nabestaandenlijf-
renten

b. lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a, waarvan de termijnen
toekomen aan een natuurlijk persoon en ingaan bij het overlijden van de belasting�
plichtige, van zijn partner of zijn gewezen partner, waarbij indien de termijnen toe�
komen aan een van hun bloed� of aanverwanten, niet zijnde de partner of gewezen
partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn, deze uitsluitend
eindigen hetzij bij het overlijden van de gerechtigde hetzij uiterlijk op het tijdstip
waarop deze de leeftijd van 30 jaar bereikt;

Tijdelijke oude-
dagslijfrenten

c. lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a, waarvan de termijnen
toekomen aan de belastingplichtige, een looptijd hebben van ten minste vijf jaar, niet
eerder ingaan dan in het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt en uiterlijk in�
gaan in het jaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt, voorzover het gezamenlijke
bedrag aan termijnen van die lijfrenten – beoordeeld naar het tijdstip van premiebe�
taling – niet meer beloopt dan € 20 479 per jaar.

2. In afwijking van artikel 1.7, eerste lid, kan voor rechten als bedoeld in het eerste
lid, onderdelen a en c zijn overeengekomen dat het bedrag van de uitkeringen als ge�
volg van het overlijden van de partner of gewezen partner afneemt tot ten hoogste
70% van het bedrag dat gold vóór het overlijden.

3. In afwijking van artikel 1.7, eerste lid, is voor rechten als bedoeld in het eerste
lid, onderdeel b, waarvan de termijnen eindigen uiterlijk op het tijdstip waarop de
gerechtigde de leeftijd van 30 jaar bereikt de grootte van de kans op overlijden van
de gerechtigde niet van belang.

Toegelaten aanbie-
ders

Artikel 3.126. Toegelaten aanbieders
1. Premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a, worden

alleen in aanmerking genomen indien zij zijn verschuldigd aan:
a. een van de volgende verzekeraars die de lijfrenteverplichting rekent tot het bin�

nenlandse ondernemingsvermogen:
1°. een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
2°. een in Nederland wonend natuurlijk persoon die niet is de echtgenoot, of een

in Nederland gevestigd lichaam, mits de lijfrenten zijn bedongen als tegenprestatie
voor de overdracht van een onderneming of een gedeelte van een onderneming aan
die persoon of dat lichaam, maar tot ten hoogste het bedrag van de met of bij die
overdracht behaalde winst en het bedrag van de afnemingen van de oudedagsreserve
volgens artikel 3.70 in het jaar van de overdracht;

b. een lichaam dat volgens artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de ven�
nootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld van die belasting;

c. een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het levensverze�
keringsbedrijf uitoefent, mits de premies worden voldaan ter vrijwillige voortzetting
van een pensioenregeling of terzake van een lijfrente die reeds voor het ontstaan van
de binnenlandse belastingplicht is verzekerd bij dat fonds of dat lichaam en dat fonds
of lichaam voldoet aan door Onze Minister te stellen voorwaarden;
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d. een pensioenfonds of lichaam dat bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefent, an�
ders dan bedoeld in de onderdelen a, b en c, dat door Onze Minister, onder door hem
te stellen voorwaarden, is aangewezen en dat zich tegenover Onze Minister heeft
verplicht:

1°. te voldoen aan voorwaarden met betrekking tot het verschaffen van inlichtin�
gen over de uitvoering van de regeling, en

2°. zekerheid te stellen voor de invordering van de belasting die is verschuldigd
door toepassing van de artikelen 3.133, 3.135 en 3.136, dan wel de belastingplichtige
zich heeft verplicht deze zekerheid te stellen.

2. Voor premies voor aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen ter
zake van invaliditeit, ziekte of ongeval is het eerste lid, onderdelen a, onder 1°, b, c,
en d van overeenkomstige toepassing.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de
in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde aanwijzing.
(Zie ook: art. 14 Uitv.besl. IB 2001)

Lijfrentespaarreke-
ning/lijfrentebeleg-
gingsrecht

Artikel 3.126a. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via een lijfrentespaarre-
kening of een lijfrentebeleggingsrecht

1. Met premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a, die
dienen ter compensatie van een pensioentekort als bedoeld in artikel 3.124, eerste
lid, onderdeel a, worden gelijkgesteld de bedragen die door de belastingplichtige zijn
overgemaakt naar een door hem bij een kredietinstelling als omschreven in het twee�
de lid aangehouden geblokkeerde rekening (lijfrentespaarrekening) of die door hem
zijn overgemaakt naar een beheerder van een beleggingsinstelling als omschreven in
dat lid, ter verkrijging van een of meer geblokkeerde rechten van deelneming in die
instelling (lijfrentebeleggingsrecht), waarbij:

a. de met de overgemaakte bedragen behaalde rendementen worden bijgeboekt op
de lijfrentespaarrekening, onderscheidenlijk worden aangewend ter verkrijging van
lijfrentebeleggingsrechten, en

b. het tegoed van de lijfrentespaarrekening, onderscheidenlijk de waarde van het
lijfrentebeleggingsrecht, uitsluitend kan worden aangewend ter verkrijging van een
lijfrente als bedoeld in artikel 3.125, dan wel overeenkomstig de in het vierde tot en
met zevende lid opgenomen voorwaarden uitsluitend kan worden uitgekeerd in ter�
mijnen.

Met betrekking tot deze overgemaakte bedragen is artikel 3.126 niet van toepas�
sing.

Kredietinstelling2. Een kredietinstelling of beheerder als bedoeld in het eerste lid is:
a. een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in

Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen, mits deze onderneming de verplich�
ting ingevolge de lijfrentespaarrekening voor de heffing van de vennootschapsbelas�
ting rekent tot het binnenlandse ondernemingsvermogen;

b. een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in
Nederland het bedrijf van beleggingsinstelling mag uitoefenen, en die is gevestigd
in Nederland;

c. een onderneming of instelling die bevoegd als kredietinstelling of als beheerder
van een beleggingsinstelling optreedt, anders dan bedoeld in onderdeel a onderschei�
denlijk onderdeel b, die door Onze Minister, onder door hem te stellen voorwaarden,
is aangewezen en die zich tegenover Onze Minister heeft verplicht:

1°. te voldoen aan voorwaarden met betrekking tot het verschaffen van inlichtin�
gen over de uitvoering van de regeling, en

2°. zekerheid te stellen voor de invordering van de belasting die is verschuldigd
door de toepassing van de artikelen 3.133 en 3.136, dan wel de belastingplichtige
zich heeft verplicht deze zekerheid te stellen.
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3. De rekeninghouder van een lijfrentespaarrekening en de houder van een lijfren�
tebeleggingsrecht worden hierna aangeduid als verzekeringnemer en ook overigens
gelijkgesteld met verzekeringnemer.

Gelijkmatige uitke-
ringen

4. Voor zover het tegoed van de lijfrentespaarrekening, onderscheidenlijk de waar�
de van het lijfrentebeleggingsrecht niet is aangewend ter verkrijging van een lijfrente
als bedoeld in artikel 3.125, dient het tegoed van de rekening, onderscheidenlijk de
waarde van het recht in vaste en gelijkmatige termijnen met een gelijke tussenperi�
ode van ten hoogste een jaar te worden uitgekeerd. Voorts geldt daarbij:

a. bij in leven zijn van de verzekeringnemer:
1°. dat de termijnen aan hem worden uitgekeerd en de eerste termijn wordt uitge�

keerd uiterlijk in het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 70 bereikt;
2°. dat, ingeval de eerste termijn wordt uitgekeerd vóór het kalenderjaar waarin hij

de leeftijd van 65 jaar bereikt, de periode tussen de eerste termijn en de laatste ter�
mijn ten minste 20 jaar bedraagt, vermeerderd met het aantal jaren dat de verzeke�
ringnemer jonger is dan 65 jaar ten tijde van het uitkeren van de eerste termijn;

3°. dat, ingeval de eerste termijn wordt uitgekeerd na het kalenderjaar waarin hij
de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt, de periode tussen de eerste termijn en de laatste
termijn ten minste 5 jaar bedraagt indien het gezamenlijke bedrag aan termijnen in
een kalenderjaar niet meer beloopt dan € 20 479, en ten minste 20 jaar bedraagt in�
dien het gezamenlijke bedrag aan termijnen in een kalenderjaar meer beloopt dan dat
bedrag;

4°. dat, ingeval de uitkering van de eerste termijn plaatsvindt binnen zes maanden
na het overlijden van de partner of gewezen partner van de verzekeringnemer, in af�
wijking van het onder 2° en 3° bepaalde, de periode tussen de eerste termijn en de
laatste termijn ten minste 5 jaar bedraagt;

b. bij overlijden van de verzekeringnemer terwijl ingevolge onderdeel a nog geen
termijnen zijn ingegaan:

1°. dat de termijnen direct ingaan en worden uitgekeerd aan een natuurlijk persoon;
2°. dat, ingeval de termijnen toekomen aan een bloed� of aanverwant, niet zijnde

de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van
de zijlijn die ouder is dan 30 jaar, de periode tussen de eerste termijn en de laatste
termijn ten minste 20 jaar bedraagt;

3°. dat, ingeval de termijnen toekomen aan een bloed� of aanverwant, niet zijnde
de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van
de zijlijn die jonger is dan 30 jaar, de periode tussen de eerste termijn en de laatste
termijn hetzij ten minste 5 jaar bedraagt doch nimmer meer dan het aantal jaren dat
deze bloed� of aanverwant jonger is dan 30 jaar ten tijde van het uitkeren van de eer�
ste termijn, hetzij ten minste 20 jaar bedraagt;

4°. dat, ingeval de termijnen toekomen aan een ander persoon dan bedoeld onder
2° en 3°, de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten minste 5 jaar
bedraagt.

5. In afwijking van het eerste lid mag het tegoed van een lijfrentespaarrekening,
onderscheidenlijk de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht, waarvan de termijnen
nog niet zijn ingegaan, in één termijn worden uitgekeerd, mits de waarde in het eco�
nomische verkeer van dat tegoed, onderscheidenlijk van dat recht, op het onmiddel�
lijk aan het tijdstip van uitkering voorafgaande tijdstip niet meer bedraagt dan
€ 4146. Voor de toepassing van de eerste volzin worden lijfrentespaarrekeningen en
lijfrentebeleggingsrechten die de belastingplichtige aanhoudt bij eenzelfde krediet�
instelling of beheerder van een beleggingsinstelling, geacht tezamen één rekening
onderscheidenlijk één beleggingsrecht te vormen.

6. Indien ingevolge het vierde lid, onderdeel a of b, termijnen zijn ingegaan en de
genieter van de termijnen voor uitkering van de laatste termijn overlijdt, gaat het
recht op de nog niet uitgekeerde termijnen over op zijn erfgenamen.
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7. Artikel 1.7, derde lid, is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de
termijnen, bedoeld in het vierde lid en zesde lid.

8. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen en van de
Wet op de loonbelasting 1964 en de daarop berustende bepalingen worden de termij�
nen, bedoeld in het vierde lid, vijfde lid en zesde lid, gelijkgesteld met periodieke
uitkeringen en verstrekkingen.

9. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de
in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde aanwijzing.

10. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepas�
sing van dit artikel.
(Zie ook: art. 2b Uitv.reg. IB 2001)

JaarruimteArtikel 3.127. In aanmerking te nemen premies voor lijfrenten
1. Indien de belastingplichtige bij de aanvang van het kalenderjaar nog niet de leef�

tijd van 65 jaar heeft bereikt kan hij, vanwege een pensioentekort in het voorafgaan�
de kalenderjaar, premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, on�
derdeel a, in aanmerking nemen tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste 17% van
de premiegrondslag, waarbij op de uitkomst van deze berekening nog in aftrek komt
de volgens het vierde lid bepaalde verminderingen in verband met de opbouw van
pensioenaanspraken en dotaties aan de oudedagsreserve. Het volgens de eerste vol�
zin in aanmerking te nemen bedrag wordt verminderd met hetgeen de belastingplich�
tige in het voorafgaande kalenderjaar aan spaarloon als bedoeld in artikel 32 van de
Wet op de loonbelasting 1964 heeft opgenomen voor de voldoening van vrijwillig te
betalen premies ingevolge een pensioenregeling.

Reserveringsruimte2. Indien de belastingplichtige in de aan het kalenderjaar voorafgaande periode van
zeven jaar minder premies voor lijfrenten in aanmerking heeft genomen dan moge�
lijk was op grond van het eerste lid kan hij, op bij zijn aangifte gedaan verzoek, het
niet aangewende bedrag, voorzover dit niet in een eerder jaar op grond van dit lid in
aanmerking is genomen, te beginnen met het in het oudste jaar niet aangewende be�
drag, in het kalenderjaar alsnog in aanmerking nemen. Het alsnog in aanmerking te
nemen bedrag bedraagt ten hoogste 17% van de premiegrondslag, met een maximum
van € 6831. Voor de belastingplichtige die bij het begin van het kalenderjaar de leef�
tijd van 55 jaar heeft bereikt, wordt het in de vorige volzin genoemde bedrag van
€ 6831 verhoogd tot € 13 490.

Premiegrondslag3. De premiegrondslag bestaat uit het gezamenlijke bedrag in het voorafgaande ka�
lenderjaar van de winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de
oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek, het belastbare loon, het belastbare
resultaat uit overige werkzaamheden en de belastbare periodieke uitkeringen en ver�
strekkingen van de belastingplichtige, verminderd met een bedrag van € 11 561. Als
premiegrondslag wordt ten hoogste een bedrag van € 158 788 in aanmerking geno�
men. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat uitkeringen vol�
gens een pensioenregeling, termijnen van een lijfrente, of vergelijkbare inkomens�
bestanddelen niet behoren tot de premiegrondslag.

Pensioenaangroei4. Voor de toepassing van het eerste lid wordt:
a. de vermindering in verband met de opbouw van pensioenaanspraken gesteld op:

7,5 keer de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen aangroei van het bedrag
van de jaarlijkse uitkeringen van de aan de belastingplichtige toekomende aanspra�
ken volgens een pensioenregeling voorzover deze aangroei het gevolg is van de toe�
neming van de diensttijd in dat kalenderjaar, met dien verstande dat de aangroei die
het gevolg is van de aanwending van spaarloon als bedoeld in artikel 32 van de Wet
op de loonbelasting 1964 in dat kalenderjaar ter voldoening van vrijwillig te betalen
premies ingevolge een pensioenregeling, buiten aanmerking blijft;
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b. de vermindering in verband met dotaties aan de oudedagsreserve gesteld op het
bedrag waarmee de toevoeging aan de oudedagsreserve in het voorafgaande kalen�
derjaar overtreft de afneming van die reserve bij het einde van dat kalenderjaar vol�
gens artikel 3.70, eerste lid, onderdeel b.

Staking 5. Indien de belastingplichtige in het kalenderjaar een onderneming – of een ge�
deelte daarvan – waaruit hij als ondernemer winst geniet staakt, wordt op zijn ver�
zoek in afwijking van de voorgaande leden voor de berekening van hetgeen in het
kalenderjaar aan lijfrentepremies in aanmerking kan worden genomen, niet uitge�
gaan van de voor die berekening relevante gegevens van het voorafgaande kalender�
jaar, maar van die van het kalenderjaar zelf. Alsdan wordt voor de toepassing van het
eerste en tweede lid in het volgende kalenderjaar de premiegrondslag verminderd
met de daarin begrepen stakingswinst.

Verstrekking pensi-
oenaangroei

6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de
bepaling van de in het vierde lid, onderdeel a, bedoelde waardeaangroei van pensi�
oenaanspraken en de verstrekking van informatie daaromtrent.
(Zie ook: art. 15 Uitv.besl. IB 2001)

Omzetting oude-
dagreserve

Artikel 3.128. Omzetting oudedagsreserve in lijfrente
Een belastingplichtige met een oudedagsreserve kan, vanwege de omzetting van die
oudedagsreserve in een lijfrente, premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 3.124,
eerste lid, onderdeel a, in aanmerking nemen tot een gezamenlijk bedrag van ten
hoogste het bedrag van de afneming in het kalenderjaar van die reserve volgens ar�
tikel 3.70, eerste lid, onderdeel a. 

Omzetting stakings-
winst

Artikel 3.129. Omzetting stakingswinst in lijfrente
1. Een ondernemer die in het kalenderjaar een onderneming – of een gedeelte daar�

van – waaruit hij als ondernemer winst geniet staakt kan, vanwege de omzetting van
de stakingswinst in een lijfrente, premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 3.124,
eerste lid, onderdeel a, in aanmerking nemen tot een gezamenlijk bedrag van ten
hoogste het bedrag van de winst behaald met of bij die staking, maar tot niet meer
dan het in het tweede lid aangegeven maximum verminderd met het in het derde lid
bedoelde bedrag aan reeds opgebouwde voorzieningen.

Maximumomzetting 2. Het maximum bedraagt:
a. € 433 053 in de gevallen waarin:
1°. de ondernemer ten tijde van het staken de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt;
2°. de ondernemer ten tijde van het staken voor 45% of meer arbeidsongeschikt is

en de hem toekomende termijnen van lijfrenten ingaan binnen zes maanden na het
staken of

3°. de onderneming wordt gestaakt door het overlijden van de ondernemer;
b. € 216 533 in de gevallen – andere dan die van onderdeel a – waarin:
1°. de ondernemer ten tijde van het staken de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of
2°. de aan de ondernemer toekomende termijnen van lijfrenten dadelijk ingaan;
c. € 108 272 in de overige gevallen.

Reeds opgebouwde 
voorzieningen

3. Het bedrag aan reeds opgebouwde voorzieningen is de som van:
a. de waarde in het economische verkeer ten tijde van het staken van de in artikel

3.13, eerste lid, onderdelen b en c, bedoelde aanspraken;
b. het bedrag van de oudedagsreserve bij de aanvang van het kalenderjaar;
c. de bedragen die op grond van artikel 3.127, eerste en tweede lid, en artikel 3.128

in de voorafgaande kalenderjaren in aanmerking zijn genomen;
d. de bedragen die reeds eerder volgens het eerste lid in aanmerking zijn genomen.

Medegerechtigd-
heid

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt de belastingplichtige, bedoeld in artikel
3.3, eerste lid, onderdeel a, als ondernemer aangemerkt, indien de medegerechtigd�
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heid van de belastingplichtige de rechtstreekse voortzetting vormt van zijn gerech�
tigdheid of medegerechtigdheid als ondernemer.

5. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, onder 2°, wordt de onder�
nemer beschouwd voor 45% of meer arbeidsongeschikt te zijn indien hij aanneme�
lijk maakt dat hij door ziekte of gebreken niet in staat is om ten minste 55% te ver�
dienen van wat lichamelijk en gezonde belastingplichtigen die overigens in gelijke
omstandigheden verkeren, kunnen verdienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen
jaar niet in staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar niet in staat
zal zijn.

Tijdstip premieaf-
trek

Artikel 3.130. Tijdstip aftrek premies voor lijfrenten
1. Premies voor lijfrenten komen voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop

deze zijn betaald of verrekend, voorzover de verrekening niet leidt tot een schuldig
gebleven bedrag.

Terugwentelen2. Een belastingplichtige kan premies voor lijfrenten die binnen de hierna aange�
geven periode na afloop van het kalenderjaar door hem zijn betaald of verrekend,
naar bij de aangifte gemaakte keuze aanmerken als premies die zijn betaald of ver�
rekend in het kalenderjaar, indien het betreft:

a. premies als bedoeld in artikel 3.127, eerste en tweede lid: binnen drie maanden,
en

b. premies als bedoeld in de artikelen 3.127, vijfde lid, 3.128 en 3.129: binnen zes
maanden.

Jaar van emigratie3. Bij wijziging van binnenlandse belastingplicht in buitenlandse belastingplicht in
het kalenderjaar kan de belastingplichtige premies voor lijfrenten naar bij de aangifte
gemaakte keuze aanmerken als premies die zijn betaald of verrekend in de periode
van binnenlandse belastingplicht in het kalenderjaar, indien de premies zijn betaald
of verrekend in de periode van de buitenlandse belastingplicht in het kalenderjaar of
binnen de in het tweede lid, onderdelen a en b, bedoelde periode na afloop van het
kalenderjaar.

Premieaftrek na 
overlijden onderne-
mer

Artikel 3.131. Aftrek premies voor lijfrenten na overlijden ondernemer
1. Een belastingplichtige kan als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmer�

king komende premies voor onmiddellijk ingaande lijfrenten op zijn verzoek, in af�
wijking in zoverre van de artikel 3.124, eerste lid, onderdeel a, artikel 3.125, eerste
lid, en artikel 3.126a, eerste lid, niet bij hem zelf in aanmerking nemen, maar, als uit�
gaven voor inkomensvoorzieningen, bij degene door het overlijden van wie een on�
derneming is gestaakt, waarbij deze wordt geacht de verzekeringnemer te zijn.

Hierbij geldt als voorwaarde dat de premies zijn betaald of verrekend binnen zes
maanden na het overlijden en in de overeenkomst waarbij de lijfrenten zijn bedon�
gen, is opgenomen dat een verzoek zal worden gedaan om toepassing van deze be�
paling.

2. In afwijking van artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, kunnen in situ�
aties, bedoeld in het eerste lid, ook in aanmerking komen premies voor lijfrenten die
zijn verschuldigd aan degene die de onderneming voortzet, onder voorwaarde dat
deze in Nederland woont of is gevestigd en de lijfrenteverplichting tot zijn binnen�
landse ondernemingsvermogen rekent.

3. Het eerste lid is niet van toepassing voorzover de premies meer bedragen dan op
grond van artikelen 3.128 en 3.129 is toegestaan.

4. De bij de overledene in aanmerking te nemen premies worden in aanmerking ge�
nomen op het tijdstip van zijn overlijden.

5. Het verzoek wordt gedaan bij de aangifte van de overledene.
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Afdeling 3.8
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 

Negatieve uitgaven Artikel 3.132. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn teruggaven van uitgaven voor
inkomensvoorzieningen.

Uitbreiding negatie-
ve uitgaven

Artikel 3.133. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij handelen in strijd met
de voorwaarden

1. Voorzover zich met betrekking tot een aanspraak op lijfrente of periodieke uit�
keringen als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdelen b en c, artikel 3.125 of
artikel 3.126a een in het tweede lid genoemde omstandigheid voordoet, worden de
premies en bedragen die zijn betaald voor die aanspraak en het daarover behaalde
rendement (artikel 3.137) bij de verzekeringnemer dan wel, indien deze is overleden,
bij de gerechtigde tot de aanspraak als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzienin�
gen in aanmerking genomen.

Fictieve negatieve 
uitgaven

2. Het eerste lid vindt toepassing indien:
a. het een aanspraak als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel b of onder�

deel c, betreft en de aanspraak zodanig wordt gewijzigd dat deze niet langer aan de
in dat onderdeel gestelde voorwaarden voldoet;

b. het een aanspraak als bedoeld in artikel 3.125 betreft en de aanspraak – beoor�
deeld vanuit de verzekeringnemer – zodanig wordt gewijzigd dat deze niet langer
aan de in dat artikel gestelde voorwaarden voldoet;

c. het een aanspraak als bedoeld in artikel 3.125 betreft en de aanspraak zodanig
wordt gewijzigd dat indien de gewijzigde aanspraak van begin af aan zou zijn be�
dongen het op grond van de artikelen 3.127 en 3.129 in totaal aanmerking te nemen
bedrag aan premies voor lijfrenten lager zou zijn geweest dan het in aftrek gebrachte
bedrag;

d. de aanspraak wordt afgekocht of vervreemd, behoudens ingeval een aanspraak
op lijfrente of periodieke uitkeringen waarvan nog geen termijnen zijn vervallen, in
één bedrag wordt uitgekeerd en de waarde in het economische verkeer van die aan�
spraak op het onmiddellijk aan het tijdstip van afkoop voorafgaande tijdstip niet
meer bedraagt dan € 4146; deze uitkering in één bedrag wordt als een termijn van
lijfrente aangemerkt. Artikel 3.126a, vijfde lid, tweede volzin, is van overeenkom�
stige toepassing;

e. de aanspraak formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid wordt, anders dan ten
behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde lid, van de Invorde�
ringswet 1990;

f. het een aanspraak betreft waarvoor als verzekeraar optreedt een persoon of li�
chaam als bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, en de aanspraak
wordt prijsgegeven, behoudens voorzover de aanspraak niet voor verwezenlijking
vatbaar is;

g. de verzekeraar of de in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, bedoelde
belastingplichtige niet langer voldoet aan de in artikel 3.126 gestelde voorwaarden;

h. de lijfrenteverplichting overgaat, of beoordeeld aan het einde van het kalender�
jaar in enig voorafgaand jaar is overgegaan, op een ander pensioenfonds of lichaam
dat bevoegd is het levensverzekeringsbedrijf te uitoefenen dan bedoeld in artikel
3.126, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, onderdeel b of onderdeel d, ter verwerving
van pensioenrechten in het kader van de aanvaarding van een dienstbetrekking bui�
ten Nederland teneinde een pensioenbreuk als gevolg van deze aanvaarding te voor�
komen;
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i. de lijfrenteverplichting, anders dan bedoeld onder h, geheel of gedeeltelijk over�
gaat op een andere verzekeraar dan bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a,
onder 1°, onderdeel b of onderdeel d, of

j. de aanspraak bij het einde van het kalenderjaar is ondergebracht bij een verzeke�
raar als bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel c;

k. een pensioentekort waarvoor premies voor lijfrenten in aanmerking zijn geno�
men op de voet van artikel 3.127, eerste of tweede lid, nadien wordt gecompenseerd
door middel van verbetering van een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.

Fictieve afkoop bij 
niet-uitkering

3. Een aanspraak op lijfrente die op de contractueel overeengekomen datum nog
niet komt tot uitkering van termijnen omdat de omvang van die termijnen nog moet
worden vastgesteld, wordt op de hierna aangeduide uiterste datum geacht te zijn af�
gekocht indien op die datum nog geen termijnen zijn vastgesteld of omzetting in een
andere zodanige aanspraak nog niet heeft plaatsgevonden. De uiterste datum is
31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de contractueel
overeengekomen datum bij leven en 31 december van het tweede kalenderjaar vol�
gend op het kalenderjaar van de contractueel overeengekomen datum bij overlijden,
welke termijn door de inspecteur kan worden verlengd wanneer door bijzondere om�
standigheden de omvang van de termijnen niet eerder is vastgesteld of omzetting nog
niet heeft plaatsgevonden.

Herverzekering4. Onder overgang van de lijfrenteverplichting wordt mede verstaan herverzeke�
ring indien de lijfrente is bedongen bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 3.126,
eerste lid, onderdeel a, onder 2°, of artikel 3.131, tweede lid.

5. Het tweede lid, aanhef en onderdeel i, heeft mede betrekking op verplichtingen
die betrekking hebben op aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen
ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval.

Conserverende aan-
slag

6. Voorzover voor de belasting die betrekking heeft op de premies voor een aan�
spraak, en het daarover behaalde rendement, die volgens het eerste lid in samenhang
met het tweede lid, onderdelen h en j, als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzie�
ningen in aanmerking zijn genomen, uitstel van betaling is verleend volgens artikel
25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990, wordt het eerste lid voor het overige ge�
acht geen toepassing te hebben gevonden op die premies en het behaalde rendement.

7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrek�
king tot het bepaalde in het tweede lid, aanhef en onderdeel k.

8. Met betrekking tot een inkomensvoorziening via een lijfrentespaarrekening of
lijfrentebeleggingsrecht worden onder de in het tweede lid genoemde omstandighe�
den mede begrepen omstandigheden die overeenkomen met de in het tweede lid om�
schreven omstandigheden.

OmzettingArtikel 3.134. Handelingen die niet leiden tot een negatieve uitgave 
1. Voorzover een lijfrente als bedoeld in de artikelen 3.124 en 3.125 wordt omge�

zet in een ander zodanig recht, wordt het tweede recht beschouwd als een voortzet�
ting van het eerste.

Echtscheiding2. Artikel 3.133 is niet van toepassing indien een belastingplichtige in het kader
van de verdeling van een gemeenschap bij echtscheiding of scheiding van tafel en
bed, ter voldoening of afkoop van een verplichting tot het doen van periodieke uit�
keringen of verstrekkingen als bedoeld in artikel 3.101, eerste lid, onderdeel b, of ter
voldoening aan een verplichting tot verevening van pensioenrechten:

a. een aanspraak op periodieke uitkeringen geheel of gedeeltelijk vervreemdt aan
zijn binnenlands belastingplichtige gewezen echtgenoot;

b. zijn binnenlands belastingplichtige gewezen echtgenoot aanwijst als onherroe�
pelijk begunstigde van een dergelijke aanspraak of
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c. een dergelijke aanspraak omzet in een aanspraak die voor zijn binnenlands be�
lastingplichtige gewezen echtgenoot een aanspraak is als bedoeld in de artikelen
3.124 en 3.125.

3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, kan, in afwijking van artikel 3.125,
eerste lid, de aanspraak zodanig worden gewijzigd dat de uitkeringen onmiddellijk
na het tijdstip van de wijziging ingaan en uiterlijk eindigen bij het overlijden van de
gewezen echtgenoot.

Verzekeringsnemer 4. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt de gewezen echtgenoot aange�
merkt als verzekeringnemer van de aanspraak op periodieke uitkeringen.

5. Onze Minister kan voor gevallen of groepen van gevallen waarin artikel 3.133,
tweede lid, onderdeel a, b of c, gezien de strekking van dit artikel tot onbillijkheden
leidt, onder door hem te stellen voorwaarden bepalen dat dit onderdeel a, b of c niet
van toepassing is.

6. Onze Minister kan onder door hem te stellen voorwaarden bepalen dat artikel
3.133, tweede lid, onderdeel i, niet van toepassing is indien de lijfrenteverplichting
overgaat in verband met de overdracht van de onderneming van een verzekeraar als
bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, of artikel 3.131, tweede lid.

Negatieve uitgaven 
bij beroepspensioe-
nen

Artikel 3.135. Specifieke uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij beroepspen-
sioenen

1. Als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen van de verzekeringnemer
dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde worden mede in aanmerking ge�
nomen de premies voor aanspraken uit een pensioenregeling als bedoeld in artikel
1.7, tweede lid, onderdeel b, en het daarover behaalde rendement (artikel 3.137)
voorzover:

a. de aanspraak zodanig wordt gewijzigd dat deze niet langer is aan te merken als
een aanspraak uit een zodanige pensioenregeling;

b. de aanspraak zodanig wordt gewijzigd dat deze geheel of gedeeltelijk niet langer
bestaat uit een recht op belastbare periodieke uitkeringen of verstrekkingen;

c. de aanspraak wordt afgekocht of vervreemd;
d. de aanspraak formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid wordt, anders dan ten

behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde lid, van de Invorde�
ringswet 1990, of

e. de verplichting inzake de aanspraak geheel of gedeeltelijk overgaat op een an�
dere instelling dan de instelling waarbij de aanspraak op grond van de in artikel 1.7,
tweede lid, onderdeel b, genoemde wettelijke regelingen is ondergebracht.

Verzekeringsnemer 2. Voor de toepassing van dit artikel alsmede van de artikelen 3.136 en 3.137 wordt
degene die verplicht is de premies voor de aanspraak te betalen, aangemerkt als de
verzekeringnemer.

3. Voorzover een in het eerste lid bedoelde aanspraak wordt omgezet in een andere
zodanige aanspraak, wordt de tweede aanspraak beschouwd als een voortzetting van
de eerste.

(Echt)scheiding 4. Het eerste lid, onderdelen a en c, is niet van toepassing indien de belastingplich�
tige in het kader van scheiding van tafel en bed of echtscheiding de aanspraak geheel
of gedeeltelijk vervreemdt aan zijn binnenlands belastingplichtige echtgenoot of ge�
wezen echtgenoot dan wel omzet in een zodanige aanspraak met als gerechtigde die
echtgenoot of gewezen echtgenoot. Voor de toepassing van deze wet wordt de ver�
kregen of omgezette aanspraak geacht de voortzetting te zijn van de eerste aan�
spraak.

5. Onze Minister kan onder door hem te stellen voorwaarden bepalen dat het eerste
lid, onderdeel e, niet van toepassing is.
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Negatieve uitgaven 
bij emigratie

Artikel 3.136. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij emigratie
1. Bij de belastingplichtige die anders dan door overlijden ophoudt binnenlands

belastingplichtige te zijn, worden indien hij verzekeringnemer, dan wel indien deze
is overleden, gerechtigde is, de premies voor aanspraken als bedoeld in artikel 3.124,
eerste lid, onderdelen a, b en c, die als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in af�
trek zijn gebracht en de premies voor aanspraken als bedoeld in artikel 1.7, tweede
lid, onderdeel b, alsmede het over die premies behaalde rendement als negatieve uit�
gaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen. Bij de toepassing van
de eerste volzin blijven premies voor aanspraken als bedoeld in artikel 3.124, eerste
lid, onderdeel c, waarvan de uitkeringen zijn ingegaan buiten beschouwing. Onder
ophouden binnenlands belastingplichtig te zijn wordt mede verstaan de situatie
waarin de belastingplichtige voor de toepassing van de Belastingregeling voor het
Koninkrijk of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting wordt geacht geen
inwoner van Nederland meer te zijn.

2. Indien het eerste lid als gevolg van een regeling ter voorkoming van dubbele be�
lasting niet kan worden toegepast, worden in afwijking in zoverre van dat lid slechts
de aldaar bedoelde premies als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in
aanmerking genomen. De ingevolge de vorige volzin in aanmerking te nemen pre�
mies voor aanspraken waarvan de uitkeringen zijn ingegaan, worden in aanmerking
genomen tot ten hoogste het bedrag van de waarde in het economische verkeer van
de aanspraak op het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan de in het eerste lid be�
doelde omstandigheid.

3. Bij de belastingplichtige die anders dan door overlijden ophoudt binnenlands
belastingplichtige te zijn en, in het kader van een dienstbetrekking of vroegere
dienstbetrekking van hemzelf of van een ander, een aanspraak ingevolge een pensi�
oenregeling heeft verkregen, worden, indien artikel 3.83, eerste lid, als gevolg van
een regeling ter voorkoming van dubbele belasting niet kan worden toegepast, voorts
als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen de aan�
spraken en bijdragen ingevolge die pensioenregeling voor zover deze aanspraken en
bijdragen ingevolge artikel 3.81 niet tot het loon zijn gerekend. Het eerste lid, derde
volzin, en het tweede lid, tweede volzin, zijn van overeenkomstige toepassing.

4. Ingeval de belastingplichtige binnen tien jaar na toepassing van het eerste lid on�
derscheidenlijk artikel 3.83, eerste lid, inwoner wordt van een staat als bedoeld in het
tweede of derde lid, wordt het belastbare inkomen uit werk en woning van het kalen�
derjaar waarin de toepassing van het eerste lid onderscheidenlijk artikel 3.83, eerste
lid, heeft plaatsgevonden verlaagd met het ingevolge de toepassing van het eerste lid
onderscheidenlijk artikel 3.83, eerste lid, in dat belastbare inkomen uit werk en wo�
ning begrepen bedrag en verhoogd met het bedrag dat in aanmerking zou zijn geno�
men bij toepassing van het tweede onderscheidenlijk derde lid.

5. Ingeval de belastingplichtige na toepassing van het tweede, derde of vierde lid
anders dan door overlijden ophoudt inwoner te zijn van een staat als bedoeld in het
tweede lid onderscheidenlijk derde lid en op dat moment niet binnenlands belasting�
plichtige wordt, is het eerste lid onderscheidenlijk artikel 3.83, eerste lid, van over�
eenkomstige toepassing, mits niet meer dan tien jaar zijn verstreken sinds het tijdstip
waarop de belastingplichtige is opgehouden binnenlands belastingplichtige te zijn.
Het ingevolge de eerste volzin als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
onderscheidenlijk als loon in aanmerking te nemen bedrag wordt verminderd met het
bedrag dat met toepassing van het tweede of vierde lid onderscheidenlijk derde of
vierde lid als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking is ge�
nomen.

Conserverende aan-
slag

6. Voorzover voor de belasting die betrekking heeft op de premies voor een aan�
spraak, en het daarover behaalde rendement, die volgens het eerste of vijfde lid als
negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking zijn genomen uitstel
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van betaling is verleend volgens artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990,
worden het eerste en vijfde lid voor het overige geacht geen toepassing te hebben ge�
vonden op die premies en het behaalde rendement. De eerste volzin is van overeen�
komstige toepassing met betrekking tot de premies, bedoeld in het tweede lid, en de
aanspraken en bijdragen, bedoeld in het derde lid.

7. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de bepaling van de omvang van de premies, bedoeld in het tweede lid, en de aan�
spraken en bijdragen, bedoeld in het derde lid.

8. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld op grond waarvan om
doelmatigheidsredenen toepassing van het eerste tot en met vijfde lid achterwege
kan blijven.

Waarde van andere 
negatieve uitgaven

Artikel 3.137. In aanmerking te nemen bedrag bij uitbreidingen van het begrip
negatieve uitgaven

1. Voor de toepassing van de artikelen 3.133, 3.135 en 3.136, eerste, vijfde en zes�
de lid wordt het bedrag aan in aanmerking te nemen premies en bedragen en het daar�
over behaalde rendement ter zake van een aanspraak of een gedeelte van een aan�
spraak gesteld op de waarde in het economische verkeer van die aanspraak of dat ge�
deelte op het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan dat waarop zich de in die
artikelen bedoelde omstandigheid voordoet. Daarbij wordt de waarde in het econo�
mische verkeer van een aanspraak waarvan nog geen uitkeringen zijn vervallen, ten�
minste gesteld op de premies en bedragen die voor de aanspraak of een gedeelte van
de aanspraak zijn betaald doch niet als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzienin�
gen in aanmerking zijn genomen.

2. Voor de toepassing van het eerste lid en de artikelen 3.133, 3.135 en 3.136, eer�
ste, vijfde en zesde lid blijft buiten beschouwing het behaalde rendement over een
periode waarin de belastingplichtige geen binnenlands belastingplichtige is geweest.

Verminderingen en 
voorkoming van 
dubbeltellingen

Artikel 3.138. Verminderingen en voorkoming dubbeltellingen
1. Voorzover bij een binnenlandse belastingplichtige de negatieve uitgaven voor

inkomensvoorzieningen die op grond van artikel 3.133, tweede lid, onderdelen h of
j, of artikel 3.136 in aanmerking worden genomen, eveneens zijn begrepen in het be�
lastbare inkomen uit werk en woning van een vorig kalenderjaar, wordt, onder bij
ministeriële regeling te stellen voorwaarden, het belastbare inkomen uit werk en wo�
ning van dat vorig kalenderjaar met de daarin begrepen negatieve uitgaven verlaagd.
De verlaging vindt plaats door vermindering van de conserverende aanslag over dat
jaar bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. Rechtsmiddelen tegen
deze beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op de grootte van de ver�
mindering.

Rangorde 2. In een kalenderjaar bedraagt het volgens artikel 3.133, tweede lid, onderdelen h
en j, en artikel 3.136 in totaal in aanmerking te nemen bedrag aan negatieve uitgaven
ter zake van een aanspraak niet meer dan de waarde in het economische verkeer van
die aanspraak, waarbij de negatieve uitgaven in de volgorde waarin deze opkomen
zo veel mogelijk worden toegerekend aan een periode van binnenlandse belasting�
plicht.

3. Voorzover de belasting die betrekking heeft op in aanmerking genomen nega�
tieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen wordt voldaan, en die negatieve uitga�
ven eveneens zijn begrepen in het belastbare inkomen uit werk en woning van een
ander kalenderjaar, wordt het belastbare inkomen uit werk en woning van dat andere
kalenderjaar met die daarin begrepen negatieve uitgaven verlaagd. Het eerste lid,
tweede en derde volzin, is van overeenkomstige toepassing.

4. Indien bij een belastingplichtige in een kalenderjaar negatieve uitgaven voor in�
komensvoorzieningen in aanmerking zijn genomen en hij voor de belasting die daar�
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op betrekking heeft uitstel van betaling heeft volgens artikel 25, vijfde lid, van de
Invorderingswet 1990, wordt, indien de omstandigheid waarvoor deze negatieve uit�
gaven in aanmerking zijn genomen zich niet meer voordoet, op zijn verzoek het be�
lastbare inkomen uit werk en woning van dat jaar verminderd met die daarin begre�
pen negatieve uitgaven. Deze bepaling is van toepassing in bij ministeriële regeling
te bepalen gevallen en onder bij die regeling te stellen voorwaarden. Het eerste lid,
tweede en derde volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 3.9
Negatieve persoonsgebonden aftrek 

Negatieve per-
soonsgebonden 
aftrek

Artikel 3.139. Negatieve persoonsgebonden aftrek
Als negatieve persoonsgebonden aftrek van een belastingplichtige wordt in aanmer�
king genomen:

a. hetgeen door hem is ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling ter
zake van onderhoudsverplichtingen die op grond van afdeling 6.2 in aanmerking zijn
genomen;

b. hetgeen door hem is ontvangen als nagekomen schuldaflossing op een geldle�
ning ter zake waarvan verliezen op grond van afdeling 6.3 in aanmerking zijn geno�
men, ten hoogste tot het bedrag van verliezen die in aftrek zijn gekomen;

c. hetgeen door hem is ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling ter
zake van uitgaven voor specifieke zorgkosten die op grond van afdeling 6.5 in aan�
merking zijn genomen, ten hoogste tot het bedrag van de uitgaven die in aftrek zijn
gekomen;

d. hetgeen door hem is ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling ter
zake van scholingsuitgaven die op grond van afdeling 6.7 in aanmerking zijn geno�
men, ten hoogste tot het bedrag van de uitgaven die in aftrek zijn gekomen en

e. hetgeen door hem is ontvangen als nagekomen betaling ter zake van uitgaven
voor monumentenpanden die op grond van afdeling 6.8 in aanmerking zijn geno�
men, ten hoogste tot het bedrag van de uitgaven die in aftrek zijn gekomen.

Afdeling 3.10
Vervallen

Artikel 3.140 t/m 3.143. Vervallen

Afdeling 3.11
Waardering niet in geld genoten inkomen 

Inkomen in naturaArtikel 3.144. Waardering niet in geld genoten inkomen
Niet in geld genoten loon, periodieke uitkeringen en verstrekkingen, voordelen uit
eigen woning en voordelen uit kapitaalverzekering eigen woning worden – voorzo�
ver niet anders is bepaald – in aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in
het economische verkeer kan worden toegekend, met dien verstande dat voorzover
de verwerving van dat inkomen het gebruik of verbruik daarvan meebrengt, de waar�
de wordt gesteld op ten hoogste het bedrag van de besparing. Deze kan bij ministe�
riële regeling worden vastgesteld.
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Artikel 3.145. Vervallen

Afdeling 3.12
Tijdstip genieten en aftrek 

Genietingsmoment Artikel 3.146. Tijdstip genieten
1. Loon, aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen, termijnen van lijf-

renten en andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen uit een inkomensvoorzie�
ning, uitkeringen op grond van een buitenlandse voorziening die naar aard en strek�
king overeenkomt met een inkomensvoorziening, voordelen uit eigen woning, voor�
delen uit kapitaalverzekeringen eigen woning, voordelen uit spaarrekening eigen
woning, voordelen uit beleggingsrecht eigen woning en negatieve uitgaven voor in�
komensvoorzieningen worden – voorzover niet anders is bepaald – geacht te zijn ge�
noten op het tijdstip waarop zij zijn:

a. ontvangen;
b. verrekend;
c. ter beschikking gesteld;
d. rentedragend geworden of
e. vorderbaar en inbaar geworden.
2. Voor loon is artikel 13a, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op de loonbe�

lasting 1964 van overeenkomstige toepassing.
Pensioenaanspraak 3. De in artikel 3.83, eerste lid, bedoelde aanspraken uit een pensioenregeling wor�

den geacht te zijn genoten op het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan dat waarop
de belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplichtig te zijn.

KEW 4. De in artikel 3.116, derde en vierde lid, bedoelde waarde in het economische
verkeer van de kapitaalverzekering eigen woning wordt geacht te zijn genoten op het
tijdstip van de fictieve uitkering.

5. Ingeval artikel 3.116a, vierde of vijfde lid, toepassing vindt, is het tijdstip waar�
op geacht wordt deblokkering te hebben plaatsgevonden het tijdstip van genieten
van het voordeel uit spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning.

6. De in de artikelen 3.133, 3.135 en 3.136, eerste, tweede en derde lid bedoelde
negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen worden geacht te zijn genoten op
het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan dat waarop zich de omstandigheid voor�
doet, bedoeld in die artikelen.

7. De in artikel 3.136, vierde lid, bedoelde negatieve uitgaven voor inkomensvoor�
zieningen worden geacht te zijn genoten op het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat
aan dat waarop de belastingplichtige is opgehouden binnenlands belastingplichtige
te zijn.

8. De in artikel 3.136, vijfde lid, eerste volzin, bedoelde negatieve uitgaven voor
inkomensvoorzieningen en de ingevolge artikel 3.136, vijfde lid, eerste volzin, als
loon aan te merken aanspraken uit een pensioenregeling worden geacht te zijn geno�
ten op het tijdstip dat onmiddellijk volgt op dat waarop zich de omstandigheid voor�
doet, bedoeld in die volzin.

Tijdstip aftrek Artikel 3.147. Tijdstip aftrek
Aftrekbare kosten en uitgaven voor inkomensvoorzieningen komen – voorzover niet
anders is bepaald – voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop zij zijn:

a. betaald;
b. verrekend;
c. ter beschikking gesteld of
d. rentedragend geworden. 
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Afdeling 3.13
Verliesverrekening 

VerliesArtikel 3.148. Verlies
1. Indien de berekening van het inkomen uit werk en woning leidt tot een negatief

bedrag wordt dit aangemerkt als verlies uit werk en woning.
2. Indien de berekening van de belastbare winst uit onderneming leidt tot een ne�

gatief bedrag, wordt dit tot ten hoogste het verlies uit werk en woning aangemerkt
als ondernemingsverlies.

Te conserveren 
inkomen buiten 
beschouwing

Artikel 3.149. Te conserveren inkomen buiten beschouwing
Voor de toepassing van deze afdeling worden inkomen uit werk en woning en verlies
uit werk en woning bepaald zonder rekening te houden met te conserveren inkomen.

VerliesverrekeningArtikel 3.150. Verliesverrekening
1. Het verlies uit werk en woning wordt verrekend met de inkomens uit werk en

woning van de drie voorafgaande en de negen volgende kalenderjaren.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder verlies uit werk en woning

mede verstaan verlies uit werk en woning in Nederland zoals bedoeld in artikel 7.2,
vierde lid.

Gemoedsbezwaar-
de

3. De in het eerste lid genoemde termijn van drie jaar wordt voor een belasting�
plichtige aan wie wegens gemoedsbezwaren tegen één of meer volksverzekeringen
ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 64, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van
de Wet financiering sociale verzekeringen, en hij daarvoor bij de aangifte kiest, voor
de in het vierde lid bedoelde ondernemingsverliezen verlengd tot acht jaar.

Volgorde4. Het derde lid is van toepassing op ondernemingsverliezen die zijn toe te rekenen
aan kosten en lasten van schade als gevolg van risico's die andere belastingplichtigen
die wat betreft aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten in een vergelijkbare posi�
tie verkeren als de belastingplichtige, plegen te verzekeren.

5. De verrekening vindt plaats in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan en
de inkomens zijn genoten.

Toerekening verlies 
overleden partner

6. Het verlies uit werk en woning voorzover dit is voortgevloeid uit de toerekening
van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen aan de belastingplichtige en niet
kan worden verrekend met inkomens uit werk en woning van de jaren waarin de be�
lastingplichtige een partner heeft, wordt ingeval het partnerschap door het overlijden
van de belastingplichtige eindigt aangemerkt als verlies uit werk en woning van de
partner mits zowel de belastingplichtige als zijn partner op het tijdstip van beëindi�
ging binnenlands belastingplichtige was.

Geruisloze terug-
keer

7. Het ondernemingsverlies dat met toepassing van artikel 14c, derde lid, van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geacht wordt te zijn geleden door de aan�
deelhouder die de onderneming voortzet, wordt uitsluitend verrekend met de winst
uit de voortgezette onderneming.

BeschikkingArtikel 3.151. Vaststelling verlies
1. De inspecteur stelt het bedrag van een verlies uit werk en woning vast bij voor

bezwaar vatbare beschikking.
2. Ingeval het verlies geheel of gedeeltelijk bestaat uit een ondernemingsverlies,

stelt de inspecteur bij de in het eerste lid bedoelde beschikking tevens het bedrag van
het ondernemingsverlies vast.

3. Het bedrag van het verlies uit werk en woning en het bedrag van het onderne�
mingsverlies worden afzonderlijk op het aanslagbiljet vermeld.

4. Indien er grond is voor het vermoeden dat een verlies uit werk en woning of een
ondernemingsverlies te hoog is vastgesteld, kan de inspecteur de in het eerste lid be�
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doelde beschikking herzien. Herziening vindt plaats bij voor bezwaar vatbare be�
schikking.

Herziening 5. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn,
levert geen grond op voor herziening, tenzij de belastingplichtige ter zake van dit feit
te kwader trouw is.

6. Artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c, derde en vierde lid, van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op herzie�
ning. 

Carry-back Artikel 3.152. Formalisering achterwaartse verliesverrekening
1. Verrekening van verlies uit werk en woning met het inkomen uit werk en wo�

ning van een voorafgaand kalenderjaar vindt plaats door vermindering van de aan�
slag bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. In de beschikking
wordt tevens vastgesteld welk bedrag aan ondernemingsverlies wordt verrekend.

2. De inspecteur geeft de beschikking gelijktijdig met het vaststellen van de aan�
slag over het jaar waarin het verlies is ontstaan.

Uitnodiging tot doen 
van aangifte vorig 
jaar

3. Indien over een voorafgaand kalenderjaar geen aanslag is vastgesteld en met het
inkomen uit werk en woning van dat jaar een verlies wordt verrekend, nodigt de in�
specteur de belastingplichtige alsnog uit tot het doen van aangifte voor dat jaar. Voor
de toepassing van artikel 11, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
wordt de belastingplichtige in dat geval geacht uitstel voor het doen van aangifte te
hebben verkregen vanaf het einde van het desbetreffende jaar tot het tijdstip van uit�
nodiging tot het doen van aangifte.

4. Rechtsmiddelen tegen de beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op
de toepassing van artikel 3.150.

Voorlopige verlies-
verrekening

5. Voorafgaand aan de vermoedelijke vaststelling van de in het eerste lid bedoelde
beschikking kan de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking volgens bij mi�
nisteriële regeling te stellen regels een voorlopige verliesverrekening verlenen tot
ten hoogste het bedrag waarop de vermindering vermoedelijk zal worden vastge�
steld. Een voorlopige verliesverrekening kan door één of meer voorlopige verlies�
verrekeningen worden aangevuld.

6. Voorlopige verliesverrekeningen worden verrekend bij de in het eerste lid be�
doelde beschikking of, indien een dergelijke beschikking niet wordt vastgesteld, met
de aanslag over het jaar waarover het verlies dat tot een voorlopige verliesverreke�
ning heeft geleid, is aangegeven.
(Zie ook: art. 23 Uitv.reg. IB 2001)

Carry-forward Artikel 3.153. Formalisering voorwaartse verliesverrekening
1. Verrekening van een verlies uit werk en woning met het inkomen uit werk en

woning van een volgend kalenderjaar vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschik�
king van de inspecteur. In de beschikking wordt tevens vastgesteld welk bedrag aan
ondernemingsverlies wordt verrekend.

2. De inspecteur geeft de beschikking gelijktijdig met het vaststellen van de aan�
slag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend.

3. Het bedrag van het verrekende verlies wordt op het aanslagbiljet afzonderlijk
vermeld.

4. Rechtsmiddelen tegen de beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op
de toepassing van artikel 3.150, alsmede, indien geen belasting is verschuldigd, te�
gen de grootte van het verrekende bedrag.
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Afdeling 3.14
Middeling 

MiddelingArtikel 3.154. Middeling
1. Op verzoek wordt aan degene die gedurende een tijdvak van drie aaneengesloten

gehele kalenderjaren (middelingstijdvak) binnenlands belastingplichtige is geweest
een teruggaaf van belasting op inkomen uit werk en woning (middelingsteruggaaf)
verleend.

2. Een kalenderjaar dat tot een middelingstijdvak behoort, wordt niet in een ander
middelingstijdvak betrokken.

Berekening midde-
lingsteruggaaf

3. De middelingsteruggaaf wordt berekend op het verschil van de belasting op in�
komen uit werk en woning die over de jaren van het middelingstijdvak is geheven
en de belasting op inkomen uit werk en woning die verschuldigd zou zijn indien het
belastbare inkomen uit werk en woning in elk van die jaren een derde gedeelte zou
bedragen van het totaal van de – ten minste op nihil te stellen – belastbare inkomens
uit werk en woning in die jaren (herrekende belasting), voorzover dit verschil meer
bedraagt dan € 545.

Geheven belasting4. Als over de jaren van het middelingstijdvak geheven belasting op inkomen uit
werk en woning wordt aangemerkt de belasting die is geheven vóór toepassing van
de heffingskorting. Indien met toepassing van artikel 9.4 over een jaar geen aanslag
is vastgesteld, wordt voor dat jaar als geheven belasting op inkomen uit werk en wo�
ning aangemerkt het gezamenlijke bedrag van de voorheffingen, bedoeld in artikel
9.2, voorzover die betrekking hebben op inkomen uit werk en woning, vermeerderd
met de daarbij in aanmerking genomen heffingskorting.

Herrekende belas-
ting

5. Onder herrekende belasting wordt verstaan de belasting op inkomen uit werk en
woning die zonder toepassing van artikel 9.4 zou zijn geheven over de herrekende
belastbare inkomens uit werk en woning, zonder rekening te houden met de hef�
fingskorting.

Voorkoming dubbe-
le belasting

6. Indien over een jaar van het middelingstijdvak een regeling ter voorkoming van
dubbele belasting is toegepast, wordt het bedrag van de middelingsteruggaaf gesteld
op

A x C/B,
waarbij
A voorstelt: het bedrag van de middelingsteruggaaf dat zou zijn berekend indien

geen regeling ter voorkoming van dubbele belasting zou zijn toegepast;
B voorstelt: de belasting, bedoeld in het vierde lid die zou zijn geheven indien geen

regeling ter voorkoming van dubbele belasting zou zijn toegepast;
C voorstelt: de belasting, bedoeld in het vierde lid na toepassing van de regelingen

ter voorkoming van dubbele belasting.
7. Indien artikel 27b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, of artikel

9.1, derde lid, is toegepast, wordt voor de toepassing van dit artikel onder geheven
belasting op inkomen uit werk en woning mede verstaan de geheven premie voor de
volksverzekeringen en wordt onder de herrekende belasting op inkomen uit werk en
woning mede verstaan de premie voor de volksverzekeringen die zonder toepassing
van artikel 9.4 zou zijn geheven.

65 jaar8. Indien in het middelingstijdvak het jaar is begrepen waarin de belastingplichtige
de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt voor de toepassing van het zevende lid de ge�
heven en herrekende premie voor de volksverzekeringen voor alle jaren in het mid�
delingstijdvak gesteld op het bedrag dat zou zijn geheven of herrekend indien de pre�
mie voor de algemene ouderdomsverzekering in al die jaren verschuldigd zou zijn.

Overschrijden pen-
sioenmaximum

9. Dit artikel is niet van toepassing op uitkeringen of bedragen die zouden moeten
worden uitgekeerd wegens het overschrijden van pensioenbegrenzingen als bedoeld
in artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.
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Verzoek 10. Het verzoek wordt gedaan bij de inspecteur binnen 36 maanden nadat de aan�
slagen, voorheffingen en beschikkingen om geen aanslag op te leggen die op de jaren
van het middelingstijdvak betrekking hebben, onherroepelijk zijn geworden. Indien
over een jaar van het middelingstijdvak wordt nagevorderd of nageheven dan wel bij
beschikking een aanslag wordt verminderd wegens verrekening van een verlies uit
werk en woning, terwijl op het tijdstip van het onherroepelijk worden van de navor�
deringsaanslag, de naheffingsaanslag of de beschikking de in de eerste volzin be�
doelde termijn van 36 maanden voor meer dan 34 maanden is verstreken, kan een
verzoek om teruggaaf tevens worden gedaan binnen twee maanden na dat tijdstip.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de
inhoud van het verzoek. 

Beschikking 11. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
(Zie ook: art. 24 Uitv.reg. IB 2001)

Te conserveren 
inkomen buiten 
beschouwing

Artikel 3.155. Te conserveren inkomen buiten beschouwing
Voor de toepassing van deze afdeling worden de geheven en de herrekende belasting
bepaald zonder rekening te houden met te conserveren inkomen en de daarover ver�
schuldigde belasting.

Afdeling 3.15
Zekerheid omtrent de aard van de voordelen uit een arbeidsrelatie

Verklaring arbeids-
relatie

Artikel 3.156. Vragen van een beschikking
1. De belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de vraag of de voordelen die

hij in een kalenderjaar geniet of zal gaan genieten uit een arbeidsrelatie of uit ar�
beidsrelaties waarin sprake is van hetzelfde soort van werkzaamheden die onder
overeenkomstige condities worden verricht, worden aangemerkt als winst uit een
onderneming, als loon of als resultaat uit overige werkzaamheden, kan een verzoek
indienen bij de inspecteur. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vat�
bare beschikking.

2. Zodra de feitelijke omstandigheden afwijken van de door de belastingplichtige
gepresenteerde omstandigheden op basis waarvan de beschikking is verleend, meldt
de belastingplichtige dit aan de inspecteur.

3. De inspecteur kan de beschikking herzien, indien de melding van de belasting�
plichtige als bedoeld in het tweede lid daartoe aanleiding geeft of hem uit anderen
hoofde bekend is dat de feitelijke omstandigheden daartoe aanleiding geven. Herzie�
ning vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Geldigheidsduur 4. De beschikking geldt voor een termijn van ten hoogste één kalenderjaar.
5. Ingeval de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden die zijn aangevangen

of zullen aanvangen na het begin van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrek�
king heeft, gaat de in het vierde lid bedoelde termijn in op de dag van de aanvang
van de werkzaamheden.

Meerdere jaren 
verzoek gedaan

6. De belastingplichtige die voor drie achtereenvolgende jaren telkens een verzoek
als bedoeld in het eerste lid heeft ingediend voor hetzelfde soort van werkzaamheden
die onder overeenkomstige condities zijn verricht en die verzoeken tot gelijkluiden�
de beschikkingen hebben geleid waarbij die beschikkingen niet zijn herzien, wordt
geacht voor het kalenderjaar volgend op die drie jaren een gelijkluidend verzoek te
hebben ingediend. Een verzoek dat ingevolge de eerste volzin geacht wordt te zijn
ingediend, telt voor de toepassing van die volzin mee als een verzoek als bedoeld in
het eerste lid.

Verklaring arbeids-
relatie eigen bv

Artikel 3.157. Zekerheid omtrent de aard van de arbeidsrelatie
1. De belastingplichtige met een aanmerkelijk belang als bedoeld in hoofdstuk 4,
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die zekerheid wenst omtrent de vraag of werkzaamheden die voortvloeien uit een ar�
beidsrelatie of arbeidsrelaties waarin sprake is van hetzelfde soort van werkzaamhe�
den die onder overeenkomstige condities worden verricht, worden aangemerkt als
werkzaamheden uitsluitend verricht voor rekening en risico van de onderneming van
de vennootschap waarin hij het aanmerkelijk belang heeft, kan een verzoek indienen
bij de inspecteur. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare be�
schikking.

2. Artikel 3.156, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 4
HEFFINGSGRONDSLAG BIJ AANMERKELIJK BELANG 

Afdeling 4.1
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang 

Belastbaar inkomen 
uit aanmerkelijk 
belang

Artikel 4.1. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang is het inkomen uit aanmerkelijk belang
verminderd met de te verrekenen verliezen uit aanmerkelijk belang (afdeling 4.10).

Afdeling 4.2
Gelijkstellingen 

AanverwantschapArtikel 4.2. Beëindiging aanverwantschap door echtscheiding
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen geldt een
persoon niet als aanverwant indien het huwelijk waardoor de aanverwantschap is
ontstaan, door echtscheiding is ontbonden.

GenotsrechtenArtikel 4.3. Genotsrechten
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen:

a. wordt met een aandeelhouder gelijkgesteld degene die slechts gerechtigd is tot
voordelen uit aandelen en wordt zijn gerechtigdheid aangemerkt als aandeel;

b. wordt met de houder van winstbewijzen gelijkgesteld degene die slechts gerech�
tigd is tot voordelen uit winstbewijzen en wordt zijn gerechtigdheid aangemerkt als
winstbewijs.

KoopoptiesArtikel 4.4. Koopopties gelijkgesteld met onderliggende waarde
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen, met uit�
zondering van de artikelen 4.6 tot en met 4.8, wordt een recht om aandelen in of
winstbewijzen van een vennootschap te verwerven (koopoptie) aangemerkt als een
dergelijk aandeel respectievelijk een dergelijk winstbewijs.

ParticipatiesArtikel 4.5. Participaties open fondsen voor gemene rekening
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wor�

den bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene rekening als bedoeld
in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 gelijkgesteld
met aandelen in vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal en worden
de fondsen gelijkgesteld met vennootschappen.

2. Voor de beoordeling van de vraag of een belastingplichtige een aanmerkelijk be�
lang heeft in een fonds voor gemene rekening wordt zijn bezit aan bewijzen van
deelgerechtigdheid in het fonds uitgedrukt als een percentage van de in omloop zij�
nde bewijzen van deelgerechtigdheid, waarbij andere dan enkelvoudige bewijzen
van deelgerechtigdheid worden herleid tot een daarmee overeenstemmend aantal en�
kelvoudige bewijzen.
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Coöperaties Artikel 4.5a. Coöperaties
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen

wordt:
a. een lidmaatschapsrecht, of een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelge�

rechtigdheid tot het vermogen, van een coöperatie of vereniging op coöperatieve
grondslag gelijkgesteld met een winstbewijs;

b. een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag gelijkgesteld met een
vennootschap.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op rechten van lidmaatschap van coöperaties
indien die rechten direct en uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het recht op uitslui�
tend of nagenoeg uitsluitend gebruik belichamen van een gebouw of van een gedeel�
te daarvan dat blijkens zijn inrichting is bestemd om als afzonderlijk geheel te wor�
den gebruikt.

Afdeling 4.3
Aanmerkelijk belang 

Aanmerkelijk 
belang

Artikel 4.6. Begrip aanmerkelijk belang
De belastingplichtige heeft een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen
met zijn partner, direct of indirect:

a. voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennoot�
schap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;

b. rechten heeft om direct of indirect aandelen te verwerven tot ten minste 5% van
het geplaatste kapitaal;

c. winstbewijzen heeft die betrekking hebben op ten minste 5% van de jaarwinst
van een vennootschap dan wel op ten minste 5% van wat bij liquidatie wordt uitge�
keerd;

d. gerechtigd is tot ten minste 5% van de stemmen uit te brengen in de algemene
vergadering van een in artikel 4.5a bedoelde rechtspersoon.

Bijzondere aande-
len

Artikel 4.7. Gelijkstelling; aandelen met bijzondere rechten
1. Indien een vennootschap verschillende soorten aandelen heeft, heeft de belas�

tingplichtige ook een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn
partner, direct of indirect:

a. voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen aandeel�
houder is of

b. rechten heeft om direct of indirect aandelen van een soort te verwerven tot ten
minste 5% van het van die soort geplaatste kapitaal.

Bijzondere rechten 2. Aandelen in een vennootschap en de aandelen in die vennootschap die zich daar�
van onderscheiden uitsluitend doordat aan die aandelen een benoemingsrecht, het
recht de naam van de vennootschap te mogen bepalen of een met die rechten verge�
lijkbaar recht is verbonden, of doordat ter zake van die aandelen een bijzondere aan�
biedingsregeling of een daarmee vergelijkbare regeling geldt, worden beschouwd
als behorende tot één soort.

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld op grond waarvan aan�
delen niet worden aangemerkt als aandelen van een soort.
(Zie ook: art. 25 Uitv.reg. IB 2001)

Kapitaal Artikel 4.8. Omvang kapitaal
Voor de vaststelling of een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, wordt
ingekocht nog in te trekken kapitaal niet in aanmerking genomen.
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MeesleepregelingArtikel 4.9. Meesleepregeling
Indien een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap,
behoren daartoe ook zijn overige aandelen in of winstbewijzen van die vennoot�
schap.

MeetrekregelingArtikel 4.10. Meetrekregeling
De tot het vermogen van de belastingplichtige behorende aandelen in of winstbewij�
zen van een vennootschap waarin hij geen, maar zijn partner of een van de bloed� of
aanverwanten in de rechte lijn van de belastingplichtige of zijn partner wel een aan�
merkelijk belang heeft, behoren voor de belastingplichtige tot een aanmerkelijk be�
lang.

Fictief aanmerkelijk 
belang

Artikel 4.11. Fictief aanmerkelijk belang
Indien tot het vermogen van de belastingplichtige behorende aandelen of winstbe�
wijzen niet op grond van de overige artikelen van deze afdeling tot een aanmerkelijk
belang behoren, wordt een aanmerkelijk belang aanwezig geacht indien artikel 3.65,
4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.40 of 4.41 is toegepast.

Afdeling 4.4
Inkomen uit aanmerkelijk belang 

Inkomen uit aan-
merkelijk belang

Artikel 4.12. Inkomen uit aanmerkelijk belang
Inkomen uit aanmerkelijk belang is het gezamenlijke bedrag van:

a. de voordelen die worden getrokken uit tot een aanmerkelijk belang behorende
aandelen of winstbewijzen (reguliere voordelen), verminderd met de aftrekbare kos�
ten en

b. de voordelen die worden behaald bij de vervreemding van tot een aanmerkelijk
belang behorende aandelen of winstbewijzen, of bij de vervreemding van een ge�
deelte van de in deze aandelen of winstbewijzen besloten liggende rechten (ver�
vreemdingsvoordelen);

verminderd met de persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6).

Vererfd aanmerke-
lijk belang

Artikel 4.12a. Bij een vererfd aanmerkelijk belang, binnen twee jaar afboeking
reguliere voordelen op verkrijgingsprijs
Ingeval aandelen of winstbewijzen krachtens erfrecht zijn verkregen en ter zake van
die overgang bij de erflater inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking is geno�
men, worden binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater genoten reguliere
voordelen uit die aandelen of winstbewijzen op verzoek, in afwijking van artikel
4.12, niet tot het inkomen uit aanmerkelijk belang gerekend voor zover deze voor�
delen niet uitgaan boven het bedrag dat bij de erflater ter zake van de overgang
krachtens erfrecht als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking is genomen
en voor zover deze voordelen worden afgeboekt op de verkrijgingsprijs van de ver�
kregen aandelen of winstbewijzen. Voor de toepassing van de eerste volzin blijft in�
komen uit aanmerkelijk belang dat bij de erflater ingevolge artikel 2.8 als te conser�
veren inkomen is aangemerkt en waarvoor ten tijde van het genieten van de reguliere
voordelen nog uitstel van betaling loopt, buiten beschouwing.
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Afdeling 4.5
Reguliere voordelen

Paragraaf 4.5.1 Reguliere voordelen

Reguliere 
voordelen

Artikel 4.13. Reguliere voordelen
1. Tot de reguliere voordelen bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, behoren:
a. een forfaitair voordeel uit aandelen in of winstbewijzen van een lichaam dat in�

gevolge artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld van
de heffing van vennootschapsbelasting alsmede een forfaitair voordeel uit aandelen
in of winstbewijzen van een niet in Nederland gevestigde vennootschap waarvan het
kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en waarvan de bezittingen gro�
tendeels, direct of indirect, bestaan uit beleggingen;

b. de teruggaaf van wat op aandelen is gestort, waarbij een teruggaaf geen regulier
voordeel vormt voorzover de teruggaaf niet meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs
van de desbetreffende aandelen en tevoren de algemene vergadering van aandeel�
houders tot deze teruggaaf heeft besloten en de nominale waarde van de desbetref�
fende aandelen bij statutenwijziging met een gelijk bedrag is verminderd;

c. de teruggaaf van wat op bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor ge�
mene rekening als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, is gestort waarbij een teruggaaf
geen regulier voordeel vormt voorzover de teruggaaf niet meer bedraagt dan de ver�
krijgingsprijs van de desbetreffende bewijzen van deelgerechtigdheid;

d. de teruggaaf van wat door houders van winstbewijzen is gestort of ingelegd
waarbij een teruggaaf geen regulier voordeel vormt voorzover de teruggaaf niet
meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de bedoelde winstbewijzen;

e. de nominale waarde van aandelen die worden uitgereikt door een lichaam dat
wordt aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969, voorzover niet blijkt dat storting heeft plaatsge�
vonden of zal plaatsvinden. Bijschrijving op die aandelen wordt met uitreiking van
aandelen gelijkgesteld.

Uitgereikte aande-
len

2. Behoudens de toepassing van het eerste lid, onderdeel e, behoren tot de reguliere
voordelen niet de aan aandeelhouders uitgereikte aandelen.

Paragraaf 4.5.2 De omvang van reguliere voordelen 

Forfaitair rende-
ment

Artikel 4.14. Forfaitair voordeel uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit
buitenlandse beleggingslichamen

1. Het forfaitaire voordeel bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a, wordt ge�
steld op 4% per jaar van de waarde in het economische verkeer die bij het begin van
het kalenderjaar aan de tot het aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbe�
wijzen kan worden toegekend, verminderd met de overige op grond van artikel 4.12,
onderdeel a, ter zake van die aandelen of winstbewijzen in aanmerking genomen re�
guliere voordelen, doch niet verder dan tot nihil.

Voordeel naar tijds-
gelang

2. Het voordeel wordt naar tijdsgelang berekend. Indien de aandelen of winstbe�
wijzen niet het gehele kalenderjaar tot het aanmerkelijk belang hebben behoord,
worden bij de berekening van het voordeel gedeelten van kalendermaanden verwaar�
loosd.

3. Indien de vennootschap na het begin van het kalenderjaar is opgericht, treedt
voor de toepassing van het eerste lid de datum van oprichting in de plaats van het
begin van het kalenderjaar.

Geen transparantie 4. Voorzover tot de directe of indirecte bezittingen van de vennootschap aandelen
in, lidmaatschapsrechten van en belangen bij een ander lichaam behoren, worden
niet de bezittingen van het andere lichaam maar die aandelen, lidmaatschapsrechten
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en belangen als bezittingen van de vennootschap in aanmerking genomen indien de
feitelijke werkzaamheden van het andere lichaam aanmerkelijk verschillen van be�
leggen of daarmee overeenkomende werkzaamheden.

Niet in NL gevestig-
de vennootschap-
pen

5. Voor de toepassing van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a, wordt onder een niet
in Nederland gevestigde vennootschap mede verstaan een in Nederland gevestigde
vennootschap die een buiten Nederland aanwezige vaste inrichting heeft waarvan, of
een vaste vertegenwoordiger buiten Nederland heeft van wie de feitelijke werkzaam�
heden niet aanmerkelijk verschillen van beleggen of daarmee overeenkomende
werkzaamheden.

Uitbreiding bezittin-
gen en beleggingen

6. Voor de toepassing van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a:
a. worden onder bezittingen mede verstaan: goederen die niet aan een vennoot�

schap toebehoren voorzover de waardeveranderingen die vennootschap aangaan of
voorzover die vennootschap tot de opbrengsten van die goederen gerechtigd is;

b. worden onder beleggingen mede verstaan: banktegoeden en andere schuldvor�
deringen, met uitzondering van vorderingen die voortvloeien uit feitelijke werk�
zaamheden van een vennootschap die aanmerkelijk verschillen van beleggen of
daarmee overeenkomende werkzaamheden.

7. Voor de toepassing van het eerste lid worden bij de bepaling van de waarde in
het economische verkeer van het aanmerkelijk belang in de vennootschap de in het
zesde lid, onderdeel a, bedoelde goederen gewaardeerd met inachtneming van de in
artikel 5.22 bedoelde algemene maatregel van bestuur.

Uitzonderingen8. Het forfaitaire voordeel, bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a, is niet
van toepassing op een aanmerkelijk belang in:

a. kredietinstellingen, hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen die offici�
eel zijn genoteerd op bij ministeriële regeling aan te wijzen effectenbeurzen;

b. vennootschappen waarvan de feitelijke werkzaamheden aanmerkelijk verschil�
len van beleggen of daarmee overeenkomende werkzaamheden;

c. vennootschappen die zijn onderworpen aan een belasting naar de winst die re�
sulteert in een naar Nederlandse begrippen reële heffing.

Transparantie9. Indien tot het vermogen van een in Nederland gevestigde vennootschap in enigs�
zins belangrijke mate, direct of indirect, aandelen in of winstbewijzen van een ven�
nootschap als bedoeld in het eerste lid behoren, worden deze aandelen of winstbe�
wijzen voor de toepassing van dit artikel geacht toe te behoren aan diegenen bij wie
het belang bij de eerstgenoemde vennootschap berust. De aandelen en winstbewij�
zen worden toegerekend naar evenredigheid van ieders belang. Het in een kalender�
jaar in aanmerking te nemen voordeel wordt verminderd met een evenredig gedeelte
van het voordeel dat door de vennootschap of indirect door een andere zodanige ven�
nootschap op de aandelen en winstbewijzen in een in het eerste lid bedoelde ven�
nootschap in dat kalenderjaar als beleggingsopbrengst voor de heffing van de ven�
nootschapsbelasting in aanmerking is genomen.
(Zie ook: art. 26 Uitv.reg. IB 2001)

Vrijgestelde beleg-
gingsinstelling

10. Het vierde tot en met achtste lid van dit artikel zijn niet van toepassing voor de
bepaling van het forfaitair voordeel uit aandelen in of winstbewijzen van een li�
chaam als bedoeld in artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het
negende lid is niet van toepassing met betrekking tot aandelen en winstbewijzen ter
zake waarvan bij een in Nederland gevestigde vennootschap artikel 3.29a toepassing
vindt.

Kosten van regulie-
re voordelen

Artikel 4.15. Kosten van reguliere voordelen
1. Kosten van reguliere voordelen zijn de daarop drukkende kosten voorzover zij

zijn gemaakt tot verwerving, inning en behoud van die voordelen en in hun totale
omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is.
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2. Bij de bepaling van de kosten van reguliere voordelen blijven renten en kosten
van schulden die corresponderen met geldvorderingen als bedoeld in artikel 5.4, eer�
ste lid, buiten aanmerking.

3. Voorzover in verband met de voldoening van aftrekbare kosten schulden ont�
staan waarvan de verplichting tot betaling – anders dan voor het geval van overlijden
of arbeidsongeschiktheid van de belastingplichtige – rechtens, al dan niet voorwaar�
delijk, of in feite, direct of indirect, is beperkt, zijn deze kosten niet aftrekbaar.

Belastingen 4. Tot de kosten behoren niet:
a. geheven dividendbelasting en kansspelbelasting;
b. belasting die buiten Nederland in enige vorm naar het inkomen of bestanddelen

van het inkomen wordt geheven indien voor de belastingplichtige ter zake daarvan
een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is.

Afdeling 4.6
Vervreemdingsvoordelen 

Paragraaf 4.6.1 Als vervreemding aan te merken rechtshandelingen

Fictieve vervreem-
dingen

Artikel 4.16. Fictieve vervreemdingen
1. Onder vervreemding van aandelen of winstbewijzen wordt mede verstaan:
a. het inkopen van aandelen;
b. het afkopen en inkopen van winstbewijzen;
c. het betaalbaar stellen van liquidatie�uitkeringen;
d. het van rechtswege worden van aandeelhouder of houder van winstbewijzen in

een andere vennootschap indien vermogen van de vennootschap waarin de belas�
tingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, onder algemene titel overgaat op een
andere vennootschap. De vorige zinsnede is van overeenkomstige toepassing op een
belastingplichtige die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap waarvan
vermogen onder algemene titel overgaat op een andere vennootschap en die van
rechtswege houder wordt van rechten om aandelen in of winstbewijzen van de ande�
re vennootschap te verwerven;

e. de overgang onder algemene titel alsmede de overgang krachtens erfrecht onder
bijzondere titel;

f. het brengen in het vermogen van een onderneming of het tot het resultaat uit een
werkzaamheid gaan behoren;

g. het niet langer aanwezig zijn van een aanmerkelijk belang;
h. het anders dan door overlijden ophouden binnenlands belastingplichtige te zijn,

hieronder begrepen de situatie waarin de belastingplichtige voor de toepassing van
de Belastingregeling voor het Koninkrijk of een verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting wordt geacht geen inwoner van Nederland meer te zijn; 

i. het verlenen van een koopoptie.
Voordeelgerechtig-
de

2. Indien een aandeel of winstbewijs wordt vervreemd, wordt degene die slechts is
gerechtigd tot de voordelen daaruit geacht zijn gerechtigdheid ook te hebben ver�
vreemd, tenzij die gerechtigdheid tot dat aandeel of winstbewijs in stand blijft.

3. Indien aandelen of winstbewijzen op grond van artikel 4.11 tot een aanmerkelijk
belang behoren, worden deze aandelen of winstbewijzen geacht te zijn vervreemd
indien de belastingplichtige daarom verzoekt.

4. Een tot een aanmerkelijk belang behorend genotsrecht wordt geacht te zijn ver�
vreemd indien het genotsrecht eindigt.

Geruisloze terug-
keer

5. Met het betaalbaar stellen van een liquidatie�uitkering als bedoeld in het eerste
lid, onderdeel c, wordt gelijkgesteld het voor rekening van de belastingplichtige
voortzetten van de onderneming van de vennootschap waarin de belastingplichtige
een aanmerkelijk belang heeft, in het kader van de ontbinding van die vennootschap
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met toepassing van artikel 14c, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969.

UitzonderingArtikel 4.17. Uitzondering bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en
verdeling huwelijksgemeenschap
De overgang krachtens huwelijksvermogensrecht alsmede de verdeling van een hu�
welijksgemeenschap binnen twee jaren na de ontbinding van de huwelijksgemeen�
schap wordt niet als een vervreemding aangemerkt, mits de verkrijger binnenlands
belastingplichtige is en de verkregen aandelen of winstbewijzen geen deel uitmaken
van het vermogen van een voor zijn rekening gedreven onderneming en niet tot het
resultaat uit een werkzaamheid van hem behoren.

Artikel 4.17a. Uitzondering bij overgang krachtens erfrecht
Overgang krachtens 
erfrecht

1. De overgang krachtens erfrecht onder algemene titel of onder bijzondere titel
wordt op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden niet als vervreemding aan�
gemerkt voor het in het tweede lid omschreven deel van de overdrachtsprijs, indien:

a. de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen betrekking hebben, een
onderneming als bedoeld in artikel 3.2 drijft of een medegerechtigdheid als bedoeld
in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, houdt;

b. de aandelen of winstbewijzen bij de erflater niet tot een aanmerkelijk belang op
grond van artikel 4.10 behoren;

c. de verkrijger binnenlands belastingplichtige is en de verkregen aandelen of
winstbewijzen geen deel uitmaken van het vermogen van een voor zijn rekening ge�
dreven onderneming en niet tot het resultaat uit een werkzaamheid van hem behoren,
en

d. in geval van een overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel, deze plaats
vindt binnen twee jaren na het overlijden.

2. Indien het eerste lid toepassing vindt, wordt niet als vervreemding aangemerkt
het deel van de overdrachtsprijs dat toerekenbaar is aan het ondernemingsvermogen
van de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen betrekking hebben.

Preferente 
aandelen

3. Dit artikel is met betrekking tot preferente aandelen alleen van toepassing, in�
dien:

a. de preferente aandelen een omzetting vormen van een eerder door de erflater ge�
houden aanmerkelijk belang van gewone aandelen;

b. de omzetting tot preferente aandelen gepaard is gegaan met het toekennen van
gewone aandelen aan een ander;

c. ten tijde van de omzetting tot preferente aandelen de vennootschap waarop de
omgezette aandelen betrekking hadden een onderneming dreef als bedoeld in het
eerste lid, onderdeel a, of een medegerechtigdheid als aldaar bedoeld hield, en

d. de verkrijger van de preferente aandelen reeds voor ten minste 5% van het ge�
plaatste kapitaal aandeelhouder is van gewone aandelen als bedoeld in onderdeel b.

Medegerechtigd-
heid

4. Het eerste lid, onderdeel a, is met betrekking tot een medegerechtigdheid alleen
van toepassing voor zover dit een medegerechtigdheid betreft die een rechtstreekse
voortzetting vormt van een eerder door de vennootschap gedreven onderneming als
bedoeld in artikel 3.2, en de vervreemde aandelen of winstbewijzen worden verkre�
gen door een persoon die reeds beherend vennoot is van de onderneming waarop de
medegerechtigdheid betrekking heeft, dan wel enig aandeelhouder is van een ven�
nootschap die reeds een zodanig beherend vennoot is.

Getrapt aanmerke-
lijk belang

5. Ingeval het lichaam waarin de erflater een aanmerkelijk belang heeft een belang
heeft in een ander lichaam, worden voor de toepassing van dit artikel de bezittingen
en schulden van dat andere lichaam, met inachtneming van de omvang van dat be�
lang, toegerekend aan eerstbedoeld lichaam, mits:

a. de erflater in dat andere lichaam indirect een aanmerkelijk belang heeft, of
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b. de erflater in dat andere lichaam indirect een belang heeft van minder dan 5%
doch ten minste 0,5% en:

1°. dat belang bij een van zijn rechtsvoorgangers krachtens erfrecht, huwelijksver�
mogensrecht of schenking een indirect aanmerkelijk belang heeft gevormd als be�
doeld in onderdeel a;

2°. dat belang uitsluitend is verwaterd door vererving, overgang krachtens huwe�
lijksvermogensrecht of schenking, en

3°. direct voorafgaande aan de verwatering van dat belang tot beneden de 5% dat
andere lichaam een onderneming dreef of een medegerechtigdheid hield als bedoeld
in het eerste lid, onderdeel a.

Ingeval het aandelenkapitaal van de vennootschap waarin de erflater indirect een
belang hield uit meerdere soorten aandelen bestaat, geschiedt de toerekening met in�
achtneming van de waarde in het economische verkeer van die aandelen. Dit lid
vindt met betrekking tot indirect gehouden preferente aandelen alleen toepassing in�
dien deze zijn uitgegeven in het kader van een bedrijfsoverdracht die voldoet aan bij
ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

Ondernemings-
vermogen

6. Voor de toepassing van dit artikel worden als ondernemingsvermogen aange�
merkt:

1°. de bezittingen en schulden voor zover toerekenbaar aan de onderneming of me�
degerechtigdheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vermeerderd met:

2°. het beleggingsvermogen tot ten hoogste vijf percent van de waarde in het eco�
nomische verkeer van de onder 1° bedoelde bezittingen en schulden.

7. Als ondernemingsvermogen als bedoeld in het zesde lid, onder 1°, wordt mede
aangemerkt het in de tweede volzin omschreven deel van een vordering op de ver�
krijger van aandelen of winstbewijzen die krachtens erfrecht overgaan, of op een
vennootschap waarin hij, direct of indirect een aanmerkelijk belang heeft, indien de
vordering is ontstaan voor 1 januari 2010 uit hoofde van een overdracht van aande�
len of winstbewijzen in een vennootschap, en die vennootschap ten tijde van de over�
dracht en ten tijde van het toepassing vinden van dit artikel een onderneming als be�
doeld in het eerste lid, onderdeel a, drijft.

Het in de eerste volzin bedoelde deel van de vordering dat mede wordt aangemerkt
als ondernemingsvermogen, wordt berekend volgens de formule:

A = V x O/T, doch maximaal O
waarin voorstelt,
A: de waarde in het economische verkeer van het in aanmerking te nemen deel van

de vordering ten tijde van het toepassing vinden van dit artikel;
V: de waarde in het economische verkeer van de vordering ten tijde van het toe�

passing vinden van dit artikel;
O: de waarde in het economische verkeer van het ondernemingsvermogen, be�

doeld in het zesde lid, van de vennootschap waarop de vordering bestaat ten tijde van
het toepassing vinden van dit artikel;

T: de waarde in het economische verkeer van alle bezittingen en schulden van de
vennootschap waarop de vordering bestaat ten tijde van het toepassing vinden van
dit artikel.

8. Hetgeen bij de ontbinding van een huwelijksgemeenschap door overlijden van
een echtgenoot binnen twee jaar na dat overlijden wordt toebedeeld aan een erfge�
naam of een legataris van die echtgenoot, wordt voor de toepassing van dit artikel
geacht te zijn vervreemd door die echtgenoot aan de erfgenaam of legataris.

9. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de toepassing van dit artikel.
(Zie ook: art. 26b Uitv.reg. IB 2001)
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Artikel 4.17b. Uitzondering bij verdeling nalatenschap binnen twee jaar
Verdeling nalaten-
schap binnen 2 jaar

1. De verdeling van een nalatenschap binnen twee jaren na het overlijden van de
erflater, wordt op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden niet als vervreem�
ding aangemerkt, mits de verkrijger binnenlands belastingplichtige is en de verkre�
gen aandelen of winstbewijzen geen deel uitmaken van het vermogen van een voor
zijn rekening gedreven onderneming en niet tot het resultaat uit een werkzaamheid
van hem behoren.

Niet-binnenlands 
belastingplichtig

2. De in artikel 4.17a, eerste lid, onderdeel c, opgenomen voorwaarde dat de ver�
krijger een binnenlands belastingplichtige moet zijn geldt op verzoek van de geza�
menlijke belanghebbenden niet indien de overgang krachtens erfrecht op de niet in
Nederland wonende verkrijger binnen twee jaren na het overlijden van de erflater
wordt gevolgd door een verdeling van de nalatenschap voor zover daarbij de verkre�
gen aandelen worden toegedeeld aan een binnenlandse belastingplichtige waarbij
deze aandelen of winstbewijzen geen deel uitmaken van het vermogen van een voor
zijn rekening gedreven onderneming en niet tot het resultaat uit een werkzaamheid
van hem behoren.

3. Indien ten gevolge van de verdeling van de nalatenschap binnen twee jaren na
het overlijden van de erflater wijziging komt in de gerechtigdheid tot preferente aan�
delen als bedoeld in artikel 4.17a, derde lid, of een vordering als bedoeld in het acht�
ste lid van dat artikel, vindt artikel 4.17a op verzoek van de gezamenlijke belangheb�
benden toepassing op basis van de aldus ontstane gerechtigdheid.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de toepassing van dit artikel.
(Zie ook: art. 26a Uitv.reg. IB 2001)

Artikel 4.17c. Uitzondering bij overdracht krachtens schenking
Overdracht 
krachtens  
schenking

1. De overdracht tijdens het leven waarbij artikel 4.22 toepassing vindt, wordt op
verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden niet als vervreemding aangemerkt
voor het in het tweede lid omschreven deel van de overdrachtsprijs, indien:

a. de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen betrekking hebben, een
onderneming als bedoeld in artikel 3.2 drijft, of een medegerechtigdheid als bedoeld
in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, houdt;

b. de aandelen of winstbewijzen bij de vervreemder niet tot een aanmerkelijk be�
lang op grond van artikel 4.10 behoren;

c. de verkrijger binnenlands belastingplichtige is en de verkregen aandelen of
winstbewijzen geen deel uitmaken van het vermogen van een voor zijn rekening ge�
dreven onderneming en niet tot het resultaat uit een werkzaamheid van hem behoren,
en

d. de verkrijger reeds gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan
het tijdstip van de vervreemding in dienstbetrekking is van de vennootschap waarop
de aandelen of winstbewijzen betrekking hebben.

Geen vervreemding2. Indien het eerste lid toepassing vindt, wordt niet als vervreemding aangemerkt
het deel van de overdrachtsprijs dat toerekenbaar is aan het ondernemingsvermogen
van de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen betrekking hebben, doch
nooit meer dan de overdrachtsprijs verminderd met de tegenprestatie.

3. Artikel 4.17a, derde tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking

tot de toepassing van dit artikel en kan onder nader te stellen voorwaarden worden
bepaald dat in bij die regeling te bepalen gevallen de in het eerste lid, onderdeel d,
bedoelde termijn tot een bij die regeling te bepalen periode wordt verkort.
(Zie ook: art. 26a, 26c en 26d Uitv.reg. IB 2001)



Wet inkomstenbelasting 2001

124

IB

Passanten Artikel 4.18. Passanten
Artikel 4.16, eerste lid, onderdeel h, is niet van toepassing bij een aanmerkelijk be�
lang in een niet in Nederland gevestigde vennootschap indien het anders dan door
overlijden ophouden binnenlands belastingplichtige te zijn, hieronder begrepen de
situatie waarin de belastingplichtige voor de toepassing van de Belastingregeling
voor het Koninkrijk of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting wordt ge�
acht geen inwoner van Nederland meer te zijn, plaatsvindt binnen acht jaren nadat
de belastingplichtige in Nederland is gaan wonen en de belastingplichtige gedurende
de laatste vijfentwintig jaar in totaal niet langer dan tien jaren in Nederland heeft ge�
woond.

Paragraaf 4.6.2 De omvang van vervreemdingsvoordelen 

Vervreemdings-
voordelen

Artikel 4.19. Vervreemdingsvoordelen
1. De vervreemdingsvoordelen worden gesteld op de overdrachtsprijs verminderd

met de verkrijgingsprijs. In geval van vervreemding van een gedeelte van de in aan�
delen of winstbewijzen besloten rechten wordt een evenredig gedeelte van de ver�
krijgingsprijs in aanmerking genomen.

2. Ingeval artikel 4.17a of artikel 4.17c toepassing vindt, wordt in afwijking van
het eerste lid, tweede volzin, als verkrijgingsprijs in aanmerking genomen de verkrij�
gingsprijs die in aanmerking zou zijn genomen ingeval niet was verzocht om toepas�
sing van artikel 4.17a, onderscheidenlijk artikel 4.17c, met dien verstande dat inge�
val alsdan de verkrijgingsprijs meer zou bedragen dan de overdrachtsprijs, als ver�
krijgingsprijs wordt genomen een bedrag gelijk aan de overdrachtsprijs.

Overdrachtsprijs Artikel 4.20. Overdrachtsprijs
Onder overdrachtsprijs wordt verstaan de tegenprestatie bij de vervreemding, ver�
minderd met de ten laste van de vervreemder komende kosten. 

Verkrijgingsprijs Artikel 4.21. Verkrijgingsprijs
1. Onder verkrijgingsprijs wordt verstaan de tegenprestatie bij de verkrijging ver�

meerderd met de ten laste van de verkrijger gekomen kosten.
2. Indien een belastingplichtige aandelen of winstbewijzen van eenzelfde soort

heeft met een verschillende verkrijgingsprijs, wordt de verkrijgingsprijs van die aan�
delen of winstbewijzen gesteld op de gemiddelde verkrijgingsprijs.

3. Indien bij een vervreemding een verkrijgingsprijs in aanmerking is genomen
met toepassing van het tweede lid, wordt bij de berekening van de verkrijgingsprijs
van de niet�vervreemde aandelen of winstbewijzen uitgegaan van de bij de ver�
vreemding in aanmerking genomen verkrijgingsprijs.

Geruisloze omzet-
ting

4. Indien een inbreng heeft plaatsgevonden op de voet van artikel 3.65 kan de ver�
krijgingsprijs negatief zijn.
(Zie ook: art. 16 Uitv.besl. IB 2001)

Delegatie 5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, zo nodig nadere, regels worden ge�
steld met betrekking tot de omvang van de verkrijgingsprijs en het verminderen van
aanslagen ter zake van geconserveerd inkomen wegens vervreemdingsvoordeel uit
aanmerkelijk belang voor situaties waarin zich een van de volgende situaties voor�
doet:

a. de verkrijger van de aandelen huwt met een persoon die in Nederland woont;
b. de verkrijger van de aandelen overlijdt en bij dat overlijden gaan krachtens erf�

recht aandelen over op een in Nederland wonende natuurlijk persoon;
c. de verkrijger van de aandelen schenkt aandelen aan een in Nederland wonende

natuurlijk persoon;
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d. andere situaties waarin de aandelen krachtens een verdeling van een huwelijks�
gemeenschap of een verdeling van een nalatenschap weer terechtkomen bij een ver�
krijger die in Nederland woont.
(Zie ook: art. 15a Uitv.besl. IB 2001)

CorrectieArtikel 4.22. Correctie naar waarde in het economisch verkeer
1. Indien bij een vervreemding of verkrijging een tegenprestatie ontbreekt of is be�

dongen bij een niet onder normale omstandigheden gesloten overeenkomst, wordt
als tegenprestatie aangemerkt de waarde die ten tijde van de vervreemding, respec�
tievelijk de verkrijging, in het economische verkeer aan de aandelen of winstbewij�
zen kan worden toegekend.

2. Het eerste lid is ook van toepassing indien bij een vervreemding het belang in
de vennootschap wordt behouden, behoudens in geval van uitgifte van aandelen.

Verkrijgingsprijs bij 
ontstaan aanmerke-
lijk belang

Artikel 4.23. Verkrijgingsprijs bij ontstaan aanmerkelijk belang na verkrijging
Indien een aandeel of winstbewijs op een tijdstip na de verkrijging daarvan tot een
aanmerkelijk belang gaat behoren, wordt de verkrijgingsprijs van dat aandeel of
winstbewijs gesteld op de waarde in het economische verkeer die op dat tijdstip
daaraan kan worden toegekend.

Geen tussentijdse 
verliesneming

Artikel 4.24. Geen tussentijdse verliesneming
1. Indien de belastingplichtige aandelen of winstbewijzen vervreemdt maar zijn

belang bij de activiteiten van de vennootschap direct of indirect geheel of nagenoeg
geheel behoudt, wordt een negatief vervreemdingsvoordeel niet in aanmerking ge�
nomen.

2. Het negatieve vervreemdingsvoordeel dat op grond van het eerste lid niet in aan�
merking wordt genomen, wordt:

a. indien de belastingplichtige aandelen in de vennootschap behoudt, gevoegd bij
de verkrijgingsprijs van de overige aandelen in de vennootschap;

b. indien de belastingplichtige geen aandelen in de vennootschap behoudt, ge�
voegd bij verkrijgingsprijs van de aandelen in de vennootschap door middel waarvan
hij het belang direct of indirect heeft behouden;

c. indien de verkrijgingsprijs niet op grond van de onderdelen a en b is toegevoegd
aan andere aandelen en artikel 4.16, vierde lid, is toegepast, gevoegd bij de verkrij�
gingsprijs van de winstbewijzen van de vennootschap waarin de belastingplichtige
een aanmerkelijk belang heeft.

3. Het eerste en het tweede lid zijn, behoudens in gevallen als bedoeld in het twee�
de lid, onderdeel c,niet van toepassing indien het niet in aanmerking genomen nega�
tieve vervreemdingsvoordeel niet gevoegd kan worden bij de verkrijgingsprijs van
een aandeel.

Vervreemding in 
familiesfeer

4. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing indien de be�
lastingplichtige aandelen of winstbewijzen vervreemdt aan zijn echtgenoot of part-
ner of een van hun bloed� of aanverwanten in de rechte lijn of een vennootschap
waarin een van deze personen een aanmerkelijk belang heeft, en hij een aanmerke�
lijk belang behoudt in de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen be�
trekking hebben.

5. Dit artikel is niet van toepassing op vervreemdingen in de zin van artikel 4.16,
eerste lid, onderdeel h, artikel 4.16, derde lid, en artikel 7.5, zevende lid.

Vervreemdings-
voordeel bij geruis-
loze terugkeer uit 
een bv

Artikel 4.24a. Geen negatief vervreemdingsvoordeel bij geruisloze terugkeer
uit een BV
Het vervreemdingsvoordeel ter zake van een geruisloze terugkeer als bedoeld in ar�
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tikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt ten minste gesteld
op nihil.

Verkrijgingsprijs bij 
ontstaan binnen-
landse belasting-
plicht

Artikel 4.25. Verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belasting-
plicht

1. Indien een belastingplichtige in Nederland gaat wonen en hij op dat tijdstip aan�
delen in of winstbewijzen van een vennootschap heeft, wordt de verkrijgingsprijs
van die aandelen of die winstbewijzen gesteld op de waarde die op dat tijdstip in het
economische verkeer aan die aandelen of die winstbewijzen kan worden toegekend.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige voordien is op�
gehouden in Nederland te wonen.

NL-vennootschap 3. Het eerste lid is voorts niet van toepassing indien het aandelen in of winstbewij�
zen van een in Nederland gevestigde vennootschap betreft.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld inzake de
verkrijgingsprijs voor de gevallen bedoeld in het tweede en derde lid, en voor het ge�
val voordien artikel 7.5, zevende lid, is toegepast.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen tevens regels worden gesteld met be�
trekking tot het verminderen van de aanslag bij de vaststelling waarvan artikel 4.16,
eerste lid, onderdeel h, of artikel 7.5, zevende lid, is toegepast, in geval van terugkeer
van de belastingplichtige naar Nederland binnen tien jaren nadat hij is opgehouden in
Nederland te wonen onderscheidenlijk artikel 7.5, zevende lid, is toegepast.

6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrek�
king tot de omvang van de verkrijgingsprijs en het verminderen van aanslagen ter
zake van geconserveerd inkomen wegens vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk
belang voor situaties waarin de verkrijger van de aandelen in Nederland gaat wonen.
(Zie ook: art. 16 Uitv.besl. IB 2001)

Bonusaandelen en 
winstbewijzen

Artikel 4.26. Bonusaandelen en winstbewijzen
1. In geval van uitreiking van aandelen, storting op bewijzen van deelgerechtigd�

heid in een fonds voor gemene rekening of uitreiking van winstbewijzen aan aan�
deelhouders, wordt als tegenprestatie aangemerkt het bedrag dat ter zake van die uit�
reiking of storting als regulier voordeel wordt aangemerkt, verhoogd met een even�
tuele toebetaling door de belastingplichtige.

2. Bijschrijving op aandelen wordt met uitreiking van aandelen gelijkgesteld.

Reguliere voorde-
len van buitenland-
se beleggingslicha-
men

Artikel 4.27. Reguliere voordelen uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit
buitenlandse beleggingslichamen

1. Indien een voordeel als bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a, in aan�
merking is genomen, wordt de verkrijgingsprijs van het desbetreffende aandeel of
winstbewijs daarmee verhoogd.

2. Indien op grond van artikel 4.14, negende lid, een voordeel als bedoeld in artikel
4.13, eerste lid, onderdeel a, in aanmerking is genomen, wordt de verkrijgingsprijs
van de aandelen van de in Nederland gevestigde vennootschap door middel waarvan
de aandelen of winstbewijzen van de niet in Nederland gevestigde vennootschap
worden gehouden, daarmee verhoogd.

Overdrachtsprijs in 
termijnen

Artikel 4.28. Overdrachtsprijs in termijnen
1. Indien een overdrachtsprijs uit een of meer termijnen bestaat waarvan het aantal

of de omvang op het tijdstip van de vervreemding nog niet vaststaat, wordt een ge�
schatte overdrachtsprijs in aanmerking genomen. 

2. Het verschil tussen de in het eerste lid bedoelde geschatte overdrachtsprijs en
wat daadwerkelijk wordt genoten – opgevat overeenkomstig artikel 4.43 – wordt in
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aanmerking genomen voorzover de daadwerkelijk genoten termijnen de geschatte
overdrachtsprijs te boven gaan.

3. Indien het totaal van de daadwerkelijk genoten termijnen lager is dan de geschat�
te overdrachtsprijs, wordt het verschil in aanmerking genomen als negatief ver�
vreemdingsvoordeel.

Aanpassingen over-
drachtsprijs

Artikel 4.29. Aanpassingen overdrachtsprijs
1. Indien na het tijdstip van de vervreemding de overdrachtsprijs wordt verhoogd,

wordt het verschil met de oorspronkelijke overdrachtsprijs aangemerkt als ver�
vreemdingsvoordeel.

2. Indien na het tijdstip van de vervreemding de overdrachtsprijs wordt verlaagd,
wordt het verschil met de oorspronkelijke overdrachtsprijs als negatief vervreem�
dingsvoordeel in aanmerking genomen.

Verkrijgingsprijs 
van koopopties

Artikel 4.30. Verkrijgingsprijs koopopties bij uitoefening of expiratie
1. Indien een koopoptie wordt uitgeoefend, wordt de verkrijgingsprijs van de

koopoptie gerekend tot de verkrijgingsprijs van de verworven aandelen of winstbe�
wijzen.

2. Indien een koopoptie op aandelen of winstbewijzen niet wordt uitgeoefend,
wordt de verkrijgingsprijs van het optierecht gevoegd bij de verkrijgingsprijs van de
soort aandelen of winstbewijzen waarop het betrekking had, of bij afwezigheid van
die soort, bij de verkrijgingsprijs van de aandelen, respectievelijk winstbewijzen die
tot het aanmerkelijk belang behoren.

Vervreemdings-
voordeel van koop-
opties

Artikel 4.31. Verleende koopopties
Het vervreemdingsvoordeel ter zake van het door de belastingplichtige verlenen van
een koopoptie wordt gesteld op het bedrag van de vergoeding.

PutoptiesArtikel 4.32. Putopties
1. Indien de belastingplichtige een recht verwerft om aandelen of winstbewijzen te

vervreemden, wordt de vergoeding daarvoor aangemerkt als kosten ter zake van ver�
vreemding die, indien de belastingplichtige het recht uitoefent, in mindering komen
op de overdrachtsprijs.

2. Bij de belastingplichtige aan wie wordt vervreemd, komt de vergoeding in min�
dering op de verkrijgingsprijs van de verworven aandelen of winstbewijzen.

Verkrijgingsprijs bij 
terugbetaling

Artikel 4.33. Vermindering verkrijgingsprijs bij terugbetaling aandelenkapi-
taal
Ingeval van teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort, wordt de verkrijgingsprijs
verminderd met de teruggaaf voorzover deze niet als regulier voordeel in aanmer�
king is genomen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing in geval van
teruggaaf op winstbewijzen.

Verkrijgingsprijs bij 
omzetting afge-
waardeerde vorde-
ring

Artikel 4.33a. Vaststelling verkrijgingsprijs bij omzetting afgewaardeerde vor-
dering
Indien zich met betrekking tot een schuldvordering een omstandigheid voordoet als
bedoeld in artikel 3.98a, tweede lid, wordt de verkrijgingsprijs van de verkregen aan�
delen of winstbewijzen onderscheidenlijk de reeds in het bezit van de belastingplich�
tige zijnde aandelen in of winstbewijzen in de schuldenaar, verhoogd met het inge�
volge artikel 3.98a, eerste lid, eerste volzin, tot het resultaat uit een werkzaamheid
gerekende voordeel dan wel, indien een opwaarderingsreserve als bedoeld in artikel
3.98a, eerste lid, tweede volzin, is gevormd, met het sindsdien ingevolge artikel
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3.98a, vierde, zevende of achtste lid, tot het resultaat uit een werkzaamheid gereken�
de voordeel.

Liquidatie-uitkerin-
gen

Artikel 4.34. Liquidatie-uitkeringen
1. In geval van een liquidatie�uitkering wordt als vervreemdingsvoordeel in aan�

merking genomen hetgeen wordt uitgekeerd boven de verkrijgingsprijs van de des�
betreffende aandelen of winstbewijzen. 

Overschot 2. Voorzover de liquidatie�uitkering niet als vervreemdingsvoordeel in aanmer�
king is genomen, wordt de verkrijgingsprijs verminderd.

3. Indien bij ontbinding van de vennootschap nadat de vereffening van het vermo�
gen is voltooid, na toepassing van het tweede lid een bedrag aan verkrijgingsprijs
resteert, wordt het restant aan verkrijgingsprijs aangemerkt als negatief vervreem�
dingsvoordeel.

4. Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op:
a. liquidatie�uitkeringen bestaande uit het voor rekening van de belastingplichtige

voortzetten van de onderneming van een vennootschap met toepassing van artikel
14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

b. het vervreemdingsvoordeel dat wordt genoten bij een vervreemding als bedoeld
in artikel 4.16, vijfde lid.

5. Vervreemdingsvoordelen als bedoeld in het vierde lid worden gesteld op de
waarde van de vermogensbestanddelen van de onderneming voorzover die door de
belastingplichtige wordt voortgezet, vermeerderd met 50% van het verlies dat op
grond van artikel 14c, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
wordt aangemerkt als ondernemersverlies in de zin van artikel 3.148, tweede lid, en
verminderd met 24% van het bedrag dat op grond van artikel 14c van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 wordt vrijgesteld en voorts verminderd met een even�
redig deel van de verkrijgingsprijs. De waarde van de vermogensbestanddelen ver�
meerderd met 50% van het verlies wordt tenminste gesteld op nihil.

Vestigingsplaats Artikel 4.35. Vestigingsplaats
Voor de toepassing van deze afdeling wordt een lichaam waarvan de oprichting heeft
plaatsgevonden naar Nederlands recht steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd.
Een Europese naamloze vennootschap die bij haar oprichting werd beheerst door
Nederlands recht, wordt voor de toepassing van de eerste volzin geacht te zijn opge�
richt naar Nederlands recht.

Afdeling 4.7
Vaststellen verkrijgingsprijs 

Beschikking Artikel 4.36. Beschikking
De verkrijgingsprijs van aandelen of winstbewijzen die tot een aanmerkelijk belang
behoren kan, al dan niet op verzoek, door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare be�
schikking worden vastgesteld.

Herziening verkrij-
gingsprijs

Artikel 4.37. Herziening beschikking
1. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat de verkrijgingsprijs te

hoog is vastgesteld, kan de inspecteur de beschikking herzien bij voor bezwaar vat�
bare beschikking.

2. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn,
kan geen grond voor herziening opleveren, behalve indien de belastingplichtige ter
zake van dit feit te kwader trouw is. Artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdeel c,
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing.
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3. De bevoegdheid tot herziening vervalt door verloop van vijf jaren na de datum
van vaststelling van de beschikking, behoudens voorzover de verkrijgingsprijs was
verschuldigd aan een natuurlijke persoon die niet in Nederland woont of een rechts�
persoon die niet in Nederland is gevestigd, in welk geval de bevoegdheid tot herzie�
ning vervalt door verloop van twaalf jaren na de datum van vaststelling van de be�
schikking.

Afdeling 4.8
Doorschuifregelingen 

Paragraaf 4.8.1 Afrekening op verzoek bij overgang krachtens huwelijksver-
mogensrecht

AfrekeningArtikel 4.38. Afrekening op verzoek
1. Indien de gezamenlijke belanghebbenden daarvoor kiezen, wordt artikel 4.17

niet toegepast.
2. De keuze wordt gemaakt bij de aangifte of aangiften waarin het aldus ontstane

vervreemdingsvoordeel is begrepen.

Paragraaf 4.8.1a Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens hu-
welijksvermogensrecht en erfrecht alsmede bij overdracht krachtens schen-
king

Doorschuifregeling 
bij overgang krach-
tens huwelijksver-
mogensrecht

Artikel 4.39. Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens huwe-
lijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap

1. Indien bij de overgang krachtens huwelijksvermogenrecht door toepassing van
artikel 4.17 geen sprake is van een vervreemding, geldt als verkrijgingsprijs de ver�
krijgingsprijs die gold voor degene van wiens zijde de aandelen of winstbewijzen in
de huwelijksgemeenschap zijn gevallen.

2. Indien in het kader van de verdeling van een huwelijksgemeenschap artikel 4.17
is toegepast en bij het ontstaan van deze huwelijksgemeenschap ter zake van de daar�
toe behorende aandelen of winstbewijzen dat artikel niet is toegepast, geldt als ver�
krijgingsprijs van de verkregen aandelen of winstbewijzen de verkrijgingsprijs die
gold voor degene van wie in het kader van de verdeling is verkregen.

3. De in het eerste en het tweede lid bedoelde verkrijgingsprijs wordt evenredig
over de verkrijgers verdeeld voor zover in het kader van de verdeling van de huwe�
lijksgemeenschap een gerechtigdheid als bedoeld in artikel 4.3 wordt gevestigd.

Doorschuifregeling 
bij overgang krach-
tens erfrecht

Artikel 4.39a. Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens erfrecht
1. Indien in het kader van een overgang krachtens erfrecht artikel 4.17a toepassing

vindt, geldt bij de erfgenamen als verkrijgingsprijs voor het deel van de overgang dat
ingevolge artikel 4.17a niet als vervreemding wordt aangemerkt, de verkrijgingsprijs
die gold voor de erflater, verminderd met het deel daarvan dat ingevolge artikel 4.19,
tweede lid, bij hem in aanmerking is genomen voor de bepaling van het vervreem�
dingsvoordeel.

2. De in het eerste lid bedoelde verkrijgingsprijs wordt evenredig over de verkrij�
gers verdeeld voor zover bij de overgang een gerechtigdheid als bedoeld in artikel
4.3 wordt gevestigd.

Doorschuifregeling 
bij verdeling nala-
tenschap binnen 
2 jaar

Artikel 4.39b. Doorschuiving verkrijgingsprijs bij verdeling nalatenschap bin-
nen twee jaar

1. Indien in het kader van de verdeling van een nalatenschap artikel 4.17b, eerste
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lid, is toegepast, geldt als verkrijgingsprijs de verkrijgingsprijs die gold voor degene
van wie in het kader van de verdeling wordt verkregen.

2. Indien artikel 4.17b, tweede lid, is toegepast, geldt bij de erfgenaam aan wie is
toegescheiden als verkrijgingsprijs voor het deel van de overgang dat ingevolge ar�
tikel 4.17a niet als vervreemding wordt aangemerkt, de verkrijgingsprijs die gold
voor de erflater, verminderd met het deel daarvan dat ingevolge artikel 4.19, tweede
lid, bij hem in aanmerking is genomen voor de bepaling van het vervreemdingsvoor�
deel.

3. De in het eerste lid of tweede lid bedoelde verkrijgingsprijs wordt evenredig
over de verkrijgers verdeeld voor zover bij de verdeling een gerechtigdheid als be�
doeld in artikel 4.3 wordt gevestigd.

Doorschuifregeling 
bij overdracht 
krachtens schen-
king

Artikel 4.39c. Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overdracht krachtens schen-
king

1. Indien artikel 4.17c, eerste lid, toepassing vindt, geldt als verkrijgingsprijs voor
het deel van de overdracht dat ingevolge artikel 4.17c niet als vervreemding wordt
aangemerkt, de verkrijgingsprijs die gold voor de vervreemder met betrekking tot
overgedragen aandelen, verminderd met het deel daarvan dat ingevolge artikel 4.19,
tweede lid, bij hem in aanmerking is genomen voor de bepaling van het vervreem�
dingsvoordeel.

2. De in het eerste lid bedoelde verkrijgingsprijs wordt evenredig over de verkrij�
gers verdeeld voor zover bij de vervreemding een gerechtigdheid als bedoeld in ar�
tikel 4.3 wordt gevestigd.

Paragraaf 4.8.2 Doorschuiving indien niet langer een aanmerkelijk belang aan-
wezig is 

Doorschuifregeling 
bij einde aanmerke-
lijk belang

Artikel 4.40. Doorschuiving op verzoek (mogelijk ontstaan fictief aanmerkelijk
belang)
Op verzoek van de belastingplichtige wordt het voordeel bij de vervreemding van�
wege het niet langer aanwezig zijn van een aanmerkelijk belang als bedoeld in arti�
kel 4.16, eerste lid, onderdeel g, niet in aanmerking genomen.

Paragraaf 4.8.3 Doorschuiving in het kader van een aandelenfusie, juridische
fusie of splitsing 

Doorschuifregeling 
bij aandelenfusie, 
juridische fusie of 
splitsing

Artikel 4.41. Doorschuiving op verzoek (mogelijk ontstaan fictief aanmerkelijk
belang)

1. Op verzoek van de belastingplichtige wordt het voordeel uit de vervreemding
van aandelen of winstbewijzen in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in ar�
tikel 3.55 niet in aanmerking genomen. Artikel 3.55, zevende lid, is van overeen�
komstige toepassing.

2. Op verzoek van de belastingplichtige wordt het voordeel, bedoeld in artikel
4.16, eerste lid, onderdeel d, niet in aanmerking genomen in het geval van een split�
sing van een rechtspersoon mits de splitsende en de verkrijgende rechtspersoon in
Nederland zijn gevestigd, of in de zin van artikel 3.55, vijfde lid in een lidstaat van
de Europese Unie of een bij ministeriële regeling aangewezen staat die partij is bij
de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Ar�
tikel 3.56, vierde, zesde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Op verzoek van belastingplichtige wordt het voordeel, bedoeld in artikel 4.16,
eerste lid, onderdeel d, niet in aanmerking genomen in het geval van een juridische
fusie, mits de verdwijnende en de verkrijgende rechtspersoon in Nederland zijn ge�
vestigd, of in de zin van artikel 3.55, vijfde lid in een lidstaat van de Europese Unie
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of een bij ministeriële regeling aangewezen staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Artikel 3.57, vierde,
zesde en zevende lid is van overeenkomstige toepassing.

Bijbetaling4. De in de vorige leden bedoelde mogelijkheid het voordeel niet in aanmerking te
nemen, geldt niet voor een in het kader van de aandelenfusie, splitsing of juridische
fusie genoten bijbetaling.

Verkrijgingsprijs bij 
aandelenfusie, juri-
dische fusie of split-
sing

Artikel 4.42. Doorschuiving verkrijgingsprijs
1. Indien door toepassing van artikel 4.41 het voordeel in het kader van een aande�

lenfusie buiten aanmerking blijft, wordt als verkrijgingsprijs van de verworven aan�
delen of winstbewijzen aangemerkt de verkrijgingsprijs van de in het kader van de
aandelenfusie vervreemde aandelen of winstbewijzen.

2. Indien door toepassing van artikel 4.41 het voordeel in het kader van een split�
sing buiten aanmerking blijft, wordt de verkrijgingsprijs van de aandelen of winst�
bewijzen in de splitsende rechtspersoon voor een evenredig gedeelte toegerekend
aan de aandelen of winstbewijzen die de belastingplichtige direct na de splitsing
heeft in de verkrijgende rechtspersonen. Artikel 3.56, vijfde lid, onderdeel a, is van
overeenkomstige toepassing.

3. Indien door toepassing van artikel 4.41 het voordeel in het kader van een juridi�
sche fusie buiten aanmerking blijft, wordt de verkrijgingsprijs van de aandelen of
winstbewijzen in de verdwijnende rechtspersoon aangemerkt als de verkrijgingsprijs
van de aandelen of winstbewijzen die de belastingplichtige direct na de fusie heeft
in de verkrijgende rechtspersoon.

Paragraaf 4.8.4 Doorschuiving in het kader van een geruisloze terugkeer

Doorschuiving ver-
vreemdingsvoor-
deel bij geruisloze 
terugkeer

Artikel 4.42a. Doorschuiving vervreemdingsvoordeel bij geruisloze terugkeer
1. Op verzoek van de belastingplichtige worden de voordelen in verband met de

vervreemding in het kader van de ontbinding van een vennootschap met toepassing
van artikel 14c, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, niet in
aanmerking genomen.

2. Onze Minister kan aan de toepassing van het eerste lid voorwaarden verbinden.
Deze voorwaarden mogen slechts strekken tot verzekering van de heffing en invor�
dering van inkomstenbelasting.
(Zie ook: art. 11 Uitv.reg. IB 2001)

Afdeling 4.9
Genietingstijdstip 

GenietingstijdstipArtikel 4.43. Genietingstijdstip reguliere voordelen
1. Reguliere voordelen worden geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop zij

zijn:
a. ontvangen;
b. verrekend;
c. ter beschikking gesteld;
d. rentedragend geworden of
e. vorderbaar en inbaar geworden.
2. Reguliere voordelen als bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a, worden

geacht uiterlijk te zijn genoten bij het einde van het kalenderjaar of het einde van de
binnenlandse belastingplicht indien deze in de loop van het kalenderjaar eindigt.

Tijdstip aftrek kos-
ten

Artikel 4.44. Betalingstijdstip aftrekbare kosten
De op reguliere voordelen in mindering te brengen aftrekbare kosten worden in aan�
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merking genomen op het tijdstip waarop zij betaald of verrekend zijn, door de belas�
tingplichtige ter beschikking zijn gesteld of rentedragend zijn geworden.

Vooruitbetaalde 
rente

Artikel 4.45. Vooruitbetaalde rente
1. In een kalenderjaar worden bij wijze van vooruitbetaling voldane renten van

schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen (vooruitbetaalde rente), niet
in aanmerking genomen indien zij betrekking hebben op tijdvakken die eindigen la�
ter dan zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin zij zijn voldaan en voor�
zover zij betrekking hebben op de periode die aanvangt na afloop van het kalender�
jaar, waarbij die renten naar evenredigheid worden toegerekend aan kalendermaan�
den en gedeelten van kalendermaanden als kalendermaand worden aangemerkt.

2. Vooruitbetaalde rente die op grond van het eerste lid niet in aanmerking is ge�
nomen wordt geacht in gelijke delen te zijn voldaan in elk van de op het in het eerste
lid bedoelde kalenderjaar volgende kalenderjaren waarop de renten betrekking heb�
ben. Hierbij worden gedeelten van kalenderjaren als kalenderjaren aangemerkt.

Jaar van overlijden 3. In het jaar waarin de belastingplichtige overlijdt wordt hetgeen ter zake van
vooruitbetaalde rente in dat jaar door hem is of wordt geacht te zijn voldaan en de
vooruitbetaalde rente die in daaropvolgende jaren wordt geacht te zijn voldaan, ge�
heel in aanmerking genomen.

Genietingstijdstip Artikel 4.46. Genietingstijdstip vervreemdingsvoordelen
1. Vervreemdingsvoordelen worden geacht te zijn genoten op het tijdstip van de

vervreemding.
2. In geval van een vervreemding als bedoeld in artikel 4.16, eerste lid, onderdeel

h, wordt als tijdstip van genieten aangemerkt het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat
aan het ophouden van de binnenlandse belastingplicht.

Overdrachtsprijs in 
termijnen

3. Het voordeel bedoeld in artikel 4.16, eerste lid, onderdeel i wordt genoten op het
tijdstip waarop de koopoptie is verleend.

4. Het voordeel bedoeld in artikel 4.28, tweede lid, wordt in aanmerking genomen
op het tijdstip waarop de daadwerkelijk genoten termijnen – opgevat overeenkom�
stig artikel 4.43 – de geschatte overdrachtsprijs overschrijden. Het negatieve voor�
deel bedoeld in artikel 4.28, derde lid, wordt in aanmerking genomen op het tijdstip
waarop de laatste termijn is genoten.

Aanpassing over-
drachtsprijs

5. Het voordeel bedoeld in artikel 4.29, eerste lid, wordt geacht te zijn genoten op
het tijdstip van de verhoging van de overdrachtsprijs. Het negatieve vervreemdings�
voordeel bedoeld in artikel 4.29, tweede lid, wordt in aanmerking genomen op het
tijdstip van de verlaging van de overdrachtsprijs.

Vereffening 6. Het in artikel 4.34 bedoelde negatieve vervreemdingsvoordeel in geval van ont�
binding van de vennootschap wordt in aanmerking genomen op het tijdstip waarop
de vereffening is voltooid.

7. De vervreemding als bedoeld in artikel 4.16, derde lid, wordt in aanmerking ge�
nomen op het tijdstip dat is vermeld in het verzoek, maar niet eerder dan op het tijd�
stip waarop het verzoek is ontvangen door de inspecteur.

8. Het voordeel, bedoeld in artikel 4.16, vijfde lid, wordt geacht te zijn genoten op
het tijdstip waarop de onderneming van de vennootschap waarin de belastingplich�
tige een aanmerkelijk belang heeft, voor rekening en risico van de belastingplichtige
wordt voortgezet. 
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Afdeling 4.10
Verliesverrekening 

Verlies uit aanmer-
kelijk belang

Artikel 4.47. Verlies
Indien de berekening van het inkomen uit aanmerkelijk belang leidt tot een negatief
bedrag wordt dit aangemerkt als verlies uit aanmerkelijk belang.

Te conserveren in-
komen buiten be-
schouwing

Artikel 4.48. Te conserveren inkomen buiten beschouwing
Voor de toepassing van deze afdeling worden inkomen uit aanmerkelijk belang en
verlies uit aanmerkelijk belang bepaald zonder rekening te houden met te conserve�
ren inkomen.

VerliesverrekeningArtikel 4.49. Verliesverrekening
1. Het verlies uit aanmerkelijk belang wordt verrekend met de inkomens uit aan�

merkelijk belang van het voorafgaande kalenderjaar en de negen volgende kalender�
jaren.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder verlies uit aanmerkelijk be�
lang mede verstaan verlies uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde
vennootschap zoals bedoeld in artikel 7.5, tweede lid.

Volgorde3. De verrekening vindt plaats in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan en
de inkomens zijn genoten.

Toerekening verlies 
bij overlijden part-
ner

4. Het verlies uit aanmerkelijk belang voorzover dit is voortgevloeid uit de toere�
kening van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen aan de belastingplichtige en
niet kan worden verrekend met inkomens uit aanmerkelijk belang van de jaren waar�
in de belastingplichtige een partner heeft, wordt ingeval het partnerschap door het
overlijden van de belastingplichtige eindigt aangemerkt als verlies uit aanmerkelijk
belang van de partner mits zowel de belastingplichtige als zijn partner op het tijdstip
van beeindiging binnenlands belastingplichtig was.

Vaststelling verliesArtikel 4.50. Vaststelling verlies
1. De inspecteur stelt het bedrag van een verlies uit aanmerkelijk belang vast bij

voor bezwaar vatbare beschikking.
2. De inspecteur geeft de bedoelde beschikking gelijktijdig met het vaststellen van

de aanslag over het jaar waarin het verlies is ontstaan.
3. Het bedrag van het verlies uit aanmerkelijk belang wordt afzonderlijk op het

aanslagbiljet vermeld.
Herziening beschik-
king

4. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat het bedrag van het verlies
uit aanmerkelijk belang te hoog is vastgesteld, kan de inspecteur de in het eerste lid
bedoelde beschikking herzien. Herziening vindt plaats bij voor bezwaar vatbare be�
schikking.

5. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn,
levert geen grond voor herziening op, tenzij de belastingplichtige ter zake van dit feit
te kwader trouw is.

6. Artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c, derde en vierde lid, van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op herzie�
ning.

Carry-backArtikel 4.51. Formalisering achterwaartse verliesverrekening
1. Verrekening van verlies uit aanmerkelijk belang met inkomen uit aanmerkelijk

belang van een voorafgaand kalenderjaar vindt plaats door vermindering van de aan�
slag bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur.

2. De inspecteur geeft de beschikking gelijktijdig met het vaststellen van de aan�
slag over het jaar waarin het verlies is ontstaan.
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Uitnodiging tot doen 
van aangifte over 
vorig jaar

3. Indien over een voorafgaand kalenderjaar geen aanslag is vastgesteld en met het
inkomen uit aanmerkelijk belang van dat jaar een verlies wordt verrekend, nodigt de
inspecteur de belastingplichtige alsnog uit tot het doen van aangifte voor dat jaar.
Voor de toepassing van artikel 11, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbe�
lastingen wordt de belastingplichtige in dat geval geacht uitstel voor het doen van
aangifte te hebben verkregen vanaf het einde van het desbetreffende jaar tot het tijd�
stip van uitnodiging tot het doen van aangifte.

4. Rechtsmiddelen tegen de in het eerste lid bedoelde beschikking kunnen uitslui�
tend betrekking hebben op de toepassing van artikel 4.49.

Voorlopige verlies-
verrekening

5. Voorafgaand aan de vermoedelijke vaststelling van de in het eerste lid bedoelde
beschikking kan de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking volgens bij mi�
nisteriële regeling te stellen regels een voorlopige verliesverrekening verlenen tot
ten hoogste het bedrag waarop de vermindering vermoedelijk zal worden vastge�
steld. Een voorlopige verliesverrekening kan door één of meer voorlopige verlies�
verrekeningen worden aangevuld.

6. Voorlopige verliesverrekeningen worden verrekend bij de in het eerste lid be�
doelde beschikking of, indien een dergelijke beschikking niet wordt vastgesteld, met
de aanslag over het jaar waarover het verlies dat tot een voorlopige verliesverreke�
ning heeft geleid, is aangegeven.
(Zie ook: art. 27 Uitv.reg. IB 2001)

Carry-forward Artikel 4.52. Formalisering voorwaartse verliesverrekening
1. Verrekening van een verlies uit aanmerkelijk belang met het inkomen uit aan�

merkelijk belang van een volgend kalenderjaar vindt plaats bij voor bezwaar vatbare
beschikking van de inspecteur.

2. De inspecteur geeft de beschikking gelijktijdig met het vaststellen van de aan�
slag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend.

3. Het bedrag van het verrekende verlies wordt op het aanslagbiljet afzonderlijk
vermeld.

4. Rechtsmiddelen tegen de beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op
de toepassing van artikel 4.49, en, indien geen belasting is verschuldigd, tegen de
grootte van het verrekende bedrag. 
(Zie ook: art. 27 Uitv.reg. IB 2001)

Omzetting verlies in 
belastingkorting

Artikel 4.53. Omzetting verlies bij einde aanmerkelijk belang in een belasting-
korting

1. Indien de belastingplichtige en zijn partner in het kalenderjaar en het daaraan
voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang hebben, wordt een nog niet
verrekend verlies uit aanmerkelijk belang op verzoek van de belastingplichtige om�
gezet in een belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang. Ingeval de belas�
tingplichtige geen partner heeft en in het kalenderjaar is overleden, geldt in afwij�
king van de eerste volzin slechts als voorwaarde voor het indienen van een verzoek
tot omzetting van een nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang in een be�
lastingkorting, dat de belastingplichtige ten tijde van het overlijden geen aanmerke�
lijk belang heeft.

2. De belastingkorting bedraagt 25% van het nog niet verrekende verlies.
3. De inspecteur stelt het bedrag van de belastingkorting vast bij voor bezwaar vat�

bare beschikking. Artikel 4.50, vierde, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Termijn 4. De belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang vermindert de belas�
ting op het belastbare inkomen uit werk en woning van het in het eerste lid, eerste
volzin, eerstbedoelde kalenderjaar en de zeven daarop volgende jaren, maar uiterlijk
van het negende jaar volgend op het jaar waarin het verlies is geleden. Indien het eer�
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ste lid, tweede volzin, toepassing vindt, vermindert de belastingkorting voor verlies
uit aanmerkelijk belang de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning
van het kalenderjaar van overlijden.

Toerekening tax 
credit overledene 
aan partner

5. De belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang voorzover deze is
voortgevloeid uit de toerekening van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen
aan de belastingplichtige en niet kan worden verrekend met de belasting op het be�
lastbare inkomen uit werk en woning van de jaren waarin de belastingplichtige een
partner heeft, wordt ingeval het partnerschap door het overlijden van de belasting�
plichtige eindigt, aangemerkt als belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk be�
lang van de partner mits zowel de belastingplichtige als zijn partner op het tijdstip
van het eindigen van het partnerschap binnenlands belastingplichtig was.

HOOFDSTUK 5
HEFFINGSGRONDSLAG BIJ SPAREN EN BELEGGEN 

Afdeling 5.1
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 

Belastbaar inkomen 
uit sparen en beleg-
gen

Artikel 5.1. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is het voordeel uit sparen en beleggen
verminderd met de persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6).

Artikel 5.2. Voordeel uit sparen en beleggen
Grondslag sparen 
en beleggen

1. Het voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op 4% (forfaitair rendement)
van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is het gemid�
delde van de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar (begindatum)
en de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar (einddatum) vermin�
derd met het heffingvrije vermogen.

Forfaitair 
rendement

2. Indien de belastingplichtige het gehele kalenderjaar dezelfde partner heeft of
voor de toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad, wordt in afwijking
van het eerste lid, het voordeel uit sparen en beleggen gesteld op 4% (forfaitair ren�
dement) van het op grond van artikel 2.17 aan hem toegerekende gedeelte van de ge�
zamenlijke grondslag sparen en beleggen. De gezamenlijke grondslag sparen en be�
leggen is het gemiddelde van de gezamenlijke rendementsgrondslag aan het begin
van het kalenderjaar (begindatum) van de belastingplichtige en zijn partner en de ge�
zamenlijke rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar (einddatum) van
de belastingplichtige en zijn partner, verminderd met het heffingvrije vermogen van
de belastingplichtige en zijn partner.

Rendementsgrond-
slag

Artikel 5.3. Rendementsgrondslag
1. De rendementsgrondslag is de waarde van de bezittingen verminderd met de

waarde van de schulden.
Bezittingen2. Bezittingen zijn:

a. onroerende zaken;
b. rechten die direct of indirect op onroerende zaken betrekking hebben;
c. roerende zaken die door de belastingplichtige en personen die behoren tot zijn

huishouden niet voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt alsmede
roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt doch
hoofdzakelijk als belegging dienen;

d. rechten op roerende zaken;
e. rechten die niet op zaken betrekking hebben, waaronder geld en
f. overige vermogensrechten, met waarde in het economische verkeer. 
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Bezittingen die voortvloeien uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen, uit een
belastingwet waarop de Algemene wet inzake rijksbelastingen van toepassing is , uit
de Invorderingswet 1990 of daarmee overeenkomende buitenlandse wetgeving,
worden niet in aanmerking genomen. In afwijking van de tweede volzin worden be�
zittingen die voortvloeien uit de erfbelasting wel in aanmerking genomen alsmede
de daarmee verband houdende bezittingen voortvloeiende uit de heffingsrente, be�
doeld in hoofdstuk VA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, of de invorde�
ringsrente, bedoeld in hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990. De derde volzin is
van overeenkomstige toepassing op bezittingen die voortvloeien uit een met de erf�
belasting overeenkomende buitenlandse erfbelasting, alsmede op de daarmee ver�
band houdende bezittingen voortvloeiende uit een renteregeling die is opgenomen in
een wetgeving die overeenkomt met de Algemene wet inzake rijksbelastingen of de
Invorderingswet 1990.

Schulden 3. Schulden zijn verplichtingen met waarde in het economische verkeer, met dien
verstande dat:

a. verplichtingen die kunnen leiden tot uitgaven die ingevolge hoofdstuk 6 geheel
of voor een deel worden aangemerkt als een persoonsgebonden aftrekpost als be�
doeld in artikel 6.1, tweede lid, onderdelen a of h, niet in aanmerking worden geno�
men;.

b. verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen, uit
een belastingwet waarop de Algemene wet inzake rijksbelastingen van toepassing is
of uit de Invorderingswet 1990, niet in aanmerking worden genomen;

c. in afwijking van onderdeel b verplichtingen die voortvloeien uit de erfbelasting
wel in aanmerking worden genomen alsmede de daarmee verband houdende ver�
plichtingen voortvloeiende uit de heffingsrente, bedoeld in hoofdstuk VA van de Al�
gemene wet inzake rijksbelastingen, of de invorderingsrente, bedoeld in hoofdstuk
V van de Invorderingswet 1990;

d. onderdeel c van overeenkomstige toepassing is op verplichtingen die voortvloei�
en uit een met de erfbelasting overeenkomende buitenlandse erfbelasting alsmede de
daarmee verband houdende verplichtingen voortvloeiende uit een renteregeling die
is opgenomen in een wetgeving die overeenkomt met de Algemene wet inzake rijks�
belastingen of de Invorderingswet 1990.

e. verplichtingen, niet zijnde verplichtingen als bedoeld in de onderdelen a en b, en
het vijfde lid, alleen in aanmerking worden genomen voorzover de gezamenlijke
waarde daarvan meer bedraagt dan € 2900. Indien de belastingplichtige het gehele
kalenderjaar dezelfde partner heeft of voor de toepassing van artikel 2.17 geacht
wordt te hebben gehad, wordt het in de eerste volzin, onderdeel e, genoemde bedrag
voor de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk op € 5800 gesteld.

Deel van het jaar 
belastingplichtig

4. Indien de belastingplichtige niet het gehele jaar binnenlands belastingplichtige
is, wordt bij de bepaling van het forfaitair rendement de begindatum vervangen door
het latere tijdstip waarop de belastingplichtige geboren wordt of anders dan door ge�
boorte binnenlands belastingplichtige wordt, of wordt de einddatum vervangen door
het eerdere tijdstip waarop de belastingplichtige overlijdt of anders dan door overlij�
den ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn. Daarbij wordt het percentage van
4 naar tijdsgelang herleid, waarbij gedeelten van kalendermaanden worden verwaar�
loosd.

5. In afwijking van het derde lid, aanhef en onderdeel c, wordt niet in aanmerking
genomen de verplichting die voortvloeit uit de Successiewet 1956 met betrekking tot
de toepassing van artikel 7 van de Natuurschoonwet 1928 voor zover er geen sprake
is van terstond invorderbare belasting als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Na�
tuurschoonwet 1928.
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Verkrijgingen 
krachtens erfrecht

Artikel 5.4. Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht 
1. Tot de bezittingen, respectievelijk schulden behoren niet:
a. geldvorderingen op de als erfgenaam achtergelaten echtgenoot van een overle�

den ouder van de belastingplichtige die voortvloeien uit de verdeling van de nalaten�
schap van die ouder waarbij aan de genoemde echtgenoot alle goederen uit de nala�
tenschap zijn overgegaan onder de verplichting alle schulden van de nalatenschap
voor zijn rekening te nemen;

b. indien de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13 van Boek 4 van
het Burgerlijk Wetboek: geldvorderingen als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van
Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek; 

c. schulden die corresponderen met de in de onderdelen a en b genoemde vorde�
ringen.

Wilsrecht2. Tot de bezittingen behoren niet de goederen waarop ten gevolge van de uitoefe�
ning door de belastingplichtige van een wilsrecht als bedoeld in de artikelen 19 en
21 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek een vruchtgebruik rust ten behoeve van
de langstlevende echtgenoot, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van Boek 4 van het
Burgerlijk Wetboek.

3. Indien goederen ingevolge het tweede lid niet tot de bezittingen van de in dat lid
bedoelde belastingplichtige behoren, worden deze goederen bij de langstlevende
echtgenoot als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wet�
boek in aanmerking genomen alsof het in het tweede lid bedoelde wilsrecht niet was
uitgeoefend.

4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing bij de uitoefening
van wilsrechten die inhoudelijk overeenkomen met de wilsrechten bedoeld in de ar�
tikelen 19 en 21 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en die zijn opgekomen door
een uiterste wilsbeschikking die tevens aanvankelijk voorziet in een verdeling van
de nalatenschap zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

Overeenkomstige 
toepassing

5. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing ingeval:
a. een natuurlijk persoon bij plaatsvervulling tot de nalatenschap van de in het eer�

ste lid bedoelde overleden ouder is geroepen;
b. een reeds bestaande geldvordering als bedoeld in het eerste lid dan wel een goed

waarop een vruchtgebruik rust als bedoeld in het tweede lid is verkregen krachtens
erfrecht of huwelijksvermogensrecht door een bloed� of aanverwant in de rechte
neergaande lijn van de in het eerste lid bedoelde overleden ouder of zijn als erfge�
naam achtergelaten echtgenoot.

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder echtgenoot mede begrepen de
partner voor de bepalingen die zien op de heffing van erfbelasting, bedoeld in artikel
1a, vierde, vijfde, zesde en achtste lid, van de Successiewet 1956.

Fideï commis7. Bezittingen die zijn verkregen onder de ontbindende voorwaarde van overlijden
waarop een opschortende voorwaarde ten gunste van een verwachter aansluit, wor�
den in aanmerking genomen als waren zij onvoorwaardelijk verkregen.

Heffingvrij vermo-
gen

Artikel 5.5. Heffingvrij vermogen
1. Het heffingvrije vermogen bedraagt € 20 661.

Vrijstelling vermo-
gen minderjarigen

2. Indien de belastingplichtige aan het begin van het kalenderjaar als ouder het ge�
zag uitoefent over een minderjarig kind, wordt het heffingvrije vermogen, bedoeld
in het eerste lid, per minderjarig kind verhoogd met € 2762. Indien de belastingplich�
tige gedurende het gehele kalenderjaar dezelfde partner heeft of voor de toepassing
van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad en beide partners aan het begin van
het kalenderjaar als ouder het gezag uitoefenen over hetzelfde minderjarige kind,
geldt de in de eerste volzin bedoelde verhoging voor de belastingplichtige en zijn
partner gezamenlijk.
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3. Indien de belastingplichtige en een persoon die niet zijn partner is of slechts voor
een deel van het kalenderjaar zijn partner is zonder te kiezen voor de toepassing van
artikel 2.17, zevende lid, beiden aan het begin van het kalenderjaar als ouder het ge�
zag uitoefenen over hetzelfde minderjarige kind, wordt in afwijking van het tweede
lid het heffingvrije vermogen, bedoeld in het eerste lid, van zowel de belastingplich�
tige als die persoon per minderjarig kind waarover zij gezamenlijk het gezag uitoe�
fenen verhoogd met € 1381.

Ouderentoeslag Artikel 5.6. Ouderentoeslag
1. Het heffingvrije vermogen, bedoeld in artikel 5.5, wordt verhoogd met de oude�

rentoeslag indien:
a. de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaar, of, indien de belasting�

plicht in de loop van het jaar is geëindigd, bij het einde van de belastingplicht, de
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, en

b. de grondslag sparen en beleggen, vóór vermindering met de ouderentoeslag, niet
meer bedraagt dan € 273 391.

Bij een inkomen uit werk en woning vóór inachtneming van de persoonsgebonden
aftrek van: 

Samenvoegen bij 
partners

2. Indien de belastingplichtige het gehele kalenderjaar dezelfde partner heeft of
voor de toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad, wordt voor de toe�
passing van het eerste lid in aanmerking genomen de gezamenlijke grondslag sparen
en beleggen, vóór vermindering met de ouderentoeslag, en wordt het in het eerste lid
genoemde bedrag van € 273 391 verhoogd tot € 546 782.

Afdeling 5.2
Vrijstellingen 

Vrijstelling bos- en 
natuurterreinen en 
landgoederen

Artikel 5.7. Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen
1. Tot de bezittingen behoren niet:
a. bossen;
b. natuurterreinen;
c. onroerende zaken die deel uitmaken van een ingevolge de Natuurschoonwet

1928 aangewezen landgoed, met uitzondering van de op deze landgoederen voorko�
mende gebouwde eigendommen.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over hetgeen
onder natuurterrein wordt verstaan.
(Zie ook: art. 17 Uitv.besl. IB 2001)

Vrijstelling kunst-
voorwerpen en we-
tenschap

Artikel 5.8. Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap
1. Tot de bezittingen behoren niet voorwerpen van kunst en wetenschap, tenzij

deze hoofdzakelijk als belegging dienen.
2. Als voorwerpen van kunst en wetenschap worden mede aangemerkt voorwerpen

van kunst en wetenschap die ter beschikking zijn gesteld aan derden voor culturele
en wetenschappelijke doeleinden.

meer dan maar niet meer dan bedraagt de ouderentoeslag

– € 13 978 € 27 350

€ 13 978 € 19 445 € 13 675

€ 19 445 – nihil
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3. Voorwerpen van kunst en wetenschap die deel uitmaken van een verzameling
worden niet door dit enkele feit aangemerkt als belegging.

Rechten op roeren-
de zaken krachtens 
erfrecht

Artikel 5.9. Vrijstelling rechten op roerende zaken krachtens erfrecht
Tot de bezittingen behoren niet de rechten op roerende zaken die krachtens erfrecht
bij de belastingplichtige zijn opgekomen voorzover deze zaken door de belasting�
plichtige of personen die behoren tot zijn huishouden voor persoonlijke doeleinden
worden gebruikt of verbruikt, tenzij deze rechten hoofdzakelijk als belegging die�
nen.

Overlijdensverze-
keringen

Artikel 5.10. Vrijstelling bepaalde rechten
1. Tot de bezittingen behoren niet:
a. rechten op kapitaalsuitkeringen of prestaties uit levensverzekering, uitsluitend

bestaande uit een kapitaalsuitkering bij overlijden van de belastingplichtige, zijn
partner of een bloed� of aanverwant, dan wel op prestaties in natura ter zake van de
verzorging van een uitvaart, mits:

1°. de som van het verzekerde kapitaal uit dergelijke levensverzekeringen per ver�
zekerde niet meer bedraagt dan € 6703;

dan wel indien de som van het verzekerde kapitaal meer bedraagt dan € 6703:
2°. de som van de waarde van die rechten per persoon niet meer bedraagt dan

€ 6703;
b. het tegoed van een bij een kredietinstelling als bedoeld in artikel 3.116a, tweede

lid, onderdeel e, aangehouden geblokkeerde rekening, waarbij het tegoed uitsluitend
wordt gedeblokkeerd bij overlijden van de bij opening van die geblokkeerde reke�
ning vast te stellen persoon, zijnde de rekeninghouder, zijn partner of een bloed� of
aanverwant, mits het tegoed van de in die zin aan het overlijden van de desbetreffen�
de persoon gekoppelde rekeningen in totaal niet meer bedraagt dan € 6703;

c. rechten op kapitaalsuitkeringen die uitsluitend kunnen plaatsvinden bij invalidi�
teit, ziekte of ongeval;

d. rechten op termijnen van een in artikel 4.28 bedoelde overdrachtsprijs van een
aanmerkelijk belang;

e. geld, elektronisch geld in de vorm van een chipkaart, alsmede vermogensrechten
die zijn bestemd voor het doen van consumentenaankopen zoals cadeaubonnen, voor
een bedrag van in totaal € 500 met dien verstande dat indien de belastingplichtige
gedurende het gehele kalenderjaar dezelfde partner heeft of voor de toepassing van
artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad, het genoemde bedrag voor de belasting�
plichtige en zijn partner gezamenlijk op € 1000 wordt gesteld.

2. Het eerste lid, onderdelen a en b, is niet van toepassing indien de som van de
waarde van aan het overlijden van een persoon gekoppelde rechten, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel a, en het tegoed van de aan het overlijden van die persoon ge�
koppelde rekeningen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, in totaal meer bedraagt
dan € 6703.

Premiespaar- en 
spaarloonregeling

Artikel 5.11. Vrijstelling inzake spaarloonregeling
Tot de bezittingen behoren niet de geblokkeerde spaartegoeden, aandelenoptierech�
ten, aandelen en winstbewijzen die worden aangehouden ingevolge een spaarloon�
regeling als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbe�
lasting 1964, tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 17 025.

Kortlopende termij-
nen

Artikel 5.12. Vrijstelling kortlopende termijnen van inkomsten en verplichtin-
gen

1. Tot de bezittingen en schulden behoren niet lopende termijnen van inkomsten
en verplichtingen die betrekking hebben op een tijdvak van een jaar of korter en
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waarvan het achterliggende vermogensbestanddeel eveneens in het bezit is van de
belastingplichtige.

2. Tot de bezittingen en schulden op de begindatum behoren niet bezittingen en
schulden die ingevolge het eerste lid niet tot de bezittingen en schulden op de eind�
datum van het voorafgaande kalenderjaar zijn gerekend.

Afdeling 5.3
Maatschappelijke beleggingen 

Maatschappelijke 
beleggingen

Artikel 5.13. Vrijstelling maatschappelijke beleggingen
1. Tot de bezittingen behoren niet maatschappelijke beleggingen voor een bedrag

van in totaal € 55 145. Indien de belastingplichtige het gehele kalenderjaar dezelfde
partner heeft of voor de toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad,
wordt het in de eerste volzin genoemde bedrag voor de belastingplichtige en zijn
partner gezamenlijk op € 110 290 gesteld.

2. Maatschappelijke beleggingen zijn:
a. groene beleggingen als bedoeld in artikel 5.14 en
b. sociaal�ethische beleggingen als bedoeld in artikel 5.15.

Groene beleggin-
gen

Artikel 5.14. Vrijstelling groene beleggingen
1. Groene beleggingen zijn aandelen in, winstbewijzen van en geldleningen aan

aangewezen groene fondsen. Aanwijzing geschiedt op verzoek van het fonds bij
voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. Bij ministeriële regeling wor�
den regels gesteld met betrekking tot de aanwijzing en de intrekking van de aanwij�
zing.

Groene fondsen 2. Als groene fondsen kunnen voor de toepassing van dit artikel worden aangewe�
zen: 

a. banken als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarvan
het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan in het verstrekken
van kredieten ten behoeve van projecten in het belang van de bescherming van het
milieu, waaronder natuur en bos, of het direct of indirect beleggen van vermogen in
dergelijke projecten;

b. beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht, waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan in
het direct of indirect beleggen van vermogen in projecten in het belang van de be�
scherming van het milieu, waaronder natuur en bos.

Projecten 3. Projecten als bedoeld in het tweede lid zijn:
a. in Nederland gelegen projecten of categorieën van projecten die door Onze Mi�

nister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeen�
stemming met Onze Minister van Financiën en na overleg met Onze Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Verkeer en Water�
staat, bij ministeriële regeling of verklaring zijn aangewezen als projecten in het be�
lang van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos;

b. in ontwikkelingslanden en daarmee gelijk te stellen gebieden gelegen projecten
of categorieën van projecten die door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimte�
lijke Ordening en Milieubeheer in overeenstemming met Onze Minister van Finan�
ciën en na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Ontwikkelingssamen�
werking bij ministeriële regeling of verklaring zijn aangewezen als projecten in het
belang van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos.

4. Aanwijzing als bedoeld in het eerste lid is ook reeds mogelijk in een aanlooppe�
riode van drie maanden waarin een instelling nog niet voldoet aan de in het tweede
lid opgenomen voorwaarde dat het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzake�
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lijk bestaan in het verstrekken van kredieten ten behoeve van projecten in het belang
van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos, of het direct of indirect
beleggen van vermogen in dergelijke projecten.

Nadere regelgeving5. Op verzoek van een instelling wordt de in het vierde lid bedoelde aanloopperi�
ode van drie maanden vervangen door een ingroeiperiode van maximaal twee jaar,
indien de instelling voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

6. Op verklaringen en aanwijzingen als bedoeld in het derde lid is hoofdstuk V van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet van toepassing.

7. Bij ministeriële regeling kunnen in overeenstemming met Onze Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of Onze Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nadere regels worden gesteld met betrek�
king tot de verklaring bedoeld in het derde lid. Het ontwerp van een ministeriële re�
geling bedoeld in het derde lid of in de vorige volzin wordt ten minste vier weken
voordat de regeling wordt vastgesteld, toegezonden aan de Staten�Generaal.
(Zie ook: art. 28, 29, 29a, 29b Uitv.reg. IB 2001)

Sociaal-ethische 
beleggingen

Artikel 5.15. Vrijstelling sociaal-ethische beleggingen
1. Sociaal�ethische beleggingen zijn aandelen in, winstbewijzen van en geldlenin�

gen aan aangewezen sociaal�ethische fondsen. Aanwijzing geschiedt op verzoek van
het fonds bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. Bij ministeriële
regeling worden regels gesteld met betrekking tot de aanwijzing en de intrekking van
de aanwijzing.

Sociaal-ethische 
fondsen

2. Als sociaal�ethische fondsen kunnen voor de toepassing van dit artikel worden
aangewezen:

a. banken als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarvan
het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan in het verstrekken
van kredieten ten behoeve van sociaal�ethische projecten, of in het direct of indirect
beleggen van vermogen in dergelijke projecten;

b. beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan in
het direct of indirect beleggen van vermogen in sociaal�ethische projecten.

Sociaal-ethische 
projecten

3. Sociaal�ethische projecten als bedoeld in het tweede lid zijn projecten die door
Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in overeenstemming met Onze
Minister van Financiën en Onze Minister van Buitenlandse Zaken bij ministeriële re�
geling of verklaring zijn aangewezen als projecten die in het belang zijn van:

a. de voedselzekerheid en voedingsverbetering in ontwikkelingslanden;
b. de sociale en culturele ontwikkeling in ontwikkelingslanden of
c. de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling in

ontwikkelingslanden.
4. Aanwijzing als bedoeld in het eerste lid is ook reeds mogelijk in een aanlooppe�

riode van drie maanden waarin een instelling nog niet voldoet aan de in het tweede
lid opgenomen voorwaarde dat het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzake�
lijk bestaan in het verstrekken van kredieten ten behoeve van sociaal�ethische pro�
jecten, of in het direct of indirect beleggen van vermogen in dergelijke projecten.

Nadere regelgeving5. Op verzoek van een instelling wordt de in het vierde lid bedoelde aanloopperi�
ode van drie maanden vervangen door een ingroeiperiode van maximaal twee jaar,
indien de instelling voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

6. Op verklaringen en aanwijzingen als bedoeld in het derde lid is hoofdstuk V van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet van toepassing.

7. Bij ministeriële regeling kunnen in overeenstemming met Onze Minister van
Buitenlandse Zaken en Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking nadere re�
gels worden gesteld met betrekking tot de verklaring bedoeld in het derde lid. Het
ontwerp van een ministeriële regeling bedoeld in het derde lid of in de vorige volzin
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wordt ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, toegezonden aan
de Staten�Generaal.
(Zie ook: art. 28, 29, 29a, 29b Uitv.reg. IB 2001)

Afdeling 5.3A
Beleggingen in durfkapitaal

Beleggingen in 
durfkapitaal

Artikel 5.16. Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal
1. Tot de bezittingen behoren niet beleggingen in durfkapitaal voor een bedrag van

in totaal € 55 145. Indien de belastingplichtige het gehele kalenderjaar dezelfde part-
ner heeft of voor de toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad, wordt
het in de eerste volzin genoemde bedrag voor de belastingplichtige en zijn partner
gezamenlijk op € 110 290 gesteld.

2. Beleggingen in durfkapitaal zijn:
a. directe beleggingen in durfkapitaal als bedoeld in artikel 5.17;
b. indirecte beleggingen in durfkapitaal als bedoeld in artikel 5.18;
c. culturele beleggingen als bedoeld in artikel 5.18a.

Inwerkingtreding 
op een bij KB te be-
palen tijdstip

Zie voor de wijzigingen die bij Koninklijk Besluit in werking treden, artikel I, onder-
deel Ya, van de Overige fiscale maatregelen 2010 (Stb. 2009, 610). Genoemd artikel
luidt als volgt:
Ya. Aan artikel 5.16, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot
van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. MKB-beleggingen als bedoeld in artikel 5.18b. 

Directe beleggin-
gen in durfkapitaal

Artikel 5.17. Vrijstelling directe beleggingen in durfkapitaal
1. Directe beleggingen in durfkapitaal zijn geregistreerde achtergestelde geldlenin�

gen aan een beginnende ondernemer die de lening gebruikt voor de financiering van
bestanddelen van zijn verplichte ondernemingsvermogen of, indien de beginnende
ondernemer een rechtspersoon is, de lening gebruikt wordt voor de financiering van
bestanddelen van het ondernemingsvermogen die tot het verplichte ondernemings�
vermogen zouden behoren indien de rechtspersoon een natuurlijk persoon zou zijn,
gedurende de eerste acht jaar na het verstrekken van de geldlening.

2. Een geldlening wordt niet meer als een belegging in durfkapitaal aangemerkt zo�
dra de beginnende ondernemer:

a. niet langer voldoet aan de voorwaarden die aan hem gesteld zijn;
b. de geldlening niet langer dient ter financiering van bestanddelen van het ver�

plichte ondernemingsvermogen of, indien de beginnende ondernemer een rechtsper�
soon is, de geldlening niet langer dient ter financiering van bestanddelen van het on�
dernemingsvermogen die tot het verplichte ondernemingsvermogen zouden behoren
indien de rechtspersoon een natuurlijk persoon zou zijn.

Beginnende onder-
nemer

3. Onder een beginnende ondernemer wordt verstaan:
a. een natuurlijk persoon die in Nederland voor zijn rekening een onderneming

drijft en ten aanzien van wie de inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden
op verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking heeft verklaard dat deze voldoet
aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden met betrekking tot de toepassing
van de zelfstandigenaftrek in het kalenderjaar waarin de lening is verstrekt, het voor�
afgaande jaar of het daaropvolgende jaar alsmede het aantal jaren waarover de zelf�
standigenaftrek ten hoogste reeds mag zijn toegepast;

b. een rechtspersoon die in Nederland een onderneming drijft en ten aanzien waar�
van de inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden op verzoek bij voor be�
zwaar vatbare beschikking heeft verklaard dat deze voldoet aan bij ministeriële re�
geling te stellen voorwaarden met betrekking tot de totstandkoming van de rechts�
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persoon, de omvang van de onderneming, de herkomst van de onderneming en de
aard van de werkzaamheden.

Voorwaarden geld-
lening

4. Bij ministeriële regeling kunnen ter zake van geldleningen als bedoeld in het
eerste lid voorwaarden worden gesteld met betrekking tot:

a. de vormgeving;
b. de omvang;
c. de mate van achterstelling;
d. de registratie en
e. het renteniveau.
5. Het eerste lid is niet van toepassing indien de geldleningen zijn aangegaan tus�

sen:
a. de belastingplichtige en zijn partner, en
b. personen die gezamenlijk een onderneming drijven.

(Zie ook: art. 30 t/m 32 Uitv.reg. IB 2001)

Indirecte beleggin-
gen in durfkapitaal

Artikel 5.18. Vrijstelling indirecte beleggingen in durfkapitaal
1. Indirecte beleggingen in durfkapitaal zijn geldleningen aan, aandelen in of

winstbewijzen van aangewezen participatiemaatschappijen. Aanwijzing geschiedt
op verzoek van de participatiemaatschappij bij voor bezwaar vatbare beschikking
van de inspecteur. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot
de aanwijzing en de intrekking van de aanwijzing.

Participatiemaat-
schappij

2. Als participatiemaatschappij kunnen worden aangewezen in Nederland geves�
tigde rechtspersonen met als doel en feitelijke werkzaamheid het:

a. hoofdzakelijk en op brede schaal verstrekken van achtergestelde geldleningen
aan beginnende ondernemers als bedoeld in artikel 5.17, derde lid, of het deelnemen
in beginnende ondernemers als bedoeld in artikel 5.17, derde lid, onderdeel b;

b. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend verstrekken van geldleningen aan of deelne�
men in participatiemaatschappijen met het in onderdeel a bedoelde doel en feitelijke
werkzaamheid.

Voorwaarden lenin-
gen en deelnemin-
gen

3. Bij ministeriële regeling kunnen voor achtergestelde geldleningen en deelne�
mingen door een participatiemaatschappij voorwaarden worden gesteld met betrek�
king tot:

a. de mate van achterstelling;
b. de looptijd;
c. het renteniveau;
d. de aanwending;
e. de omvang van de geldlening per ondernemer of per rechtspersoon;
f. de omvang van de deelneming per rechtspersoon en
g. de duur van de deelneming.

(Zie ook: art. 33 Uitv.reg. IB 2001)
4. Aanwijzing als bedoeld in het eerste lid is ook reeds mogelijk in een aanlooppe�

riode van drie maanden waarin een participatiemaatschappij nog niet voldoet aan de
in het tweede lid opgenomen voorwaarde dat het doel en de feitelijke werkzaamhe�
den bestaan uit:

a. het hoofdzakelijk en op brede schaal verstrekken van achtergestelde geldlenin�
gen aan beginnende ondernemers als bedoeld in artikel 5.17, derde lid, of het deel�
nemen in beginnende ondernemers als bedoeld in artikel 5.17, derde lid, onderdeel b,

b. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend verstrekken van geldleningen aan of deelne�
men in participatiemaatschappijen met het in onderdeel a bedoelde doel en feitelijke
werkzaamheid.

5. Op verzoek van een participatiemaatschappij wordt de in het vierde lid bedoelde
aanloopperiode van drie maanden vervangen door een ingroeiperiode van maximaal
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twee jaar, indien de participatiemaatschappij voldoet aan bij ministeriële regeling te
stellen voorwaarden.

Vrijstelling 
culturele 
beleggingen

Artikel 5.18a. Vrijstelling culturele beleggingen
1. Culturele beleggingen zijn aandelen in, winstbewijzen van en geldleningen aan

aangewezen cultuurfondsen. Aanwijzing geschiedt op verzoek van het fonds bij
voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. Bij ministeriële regeling wor�
den regels gesteld met betrekking tot de aanwijzing en de intrekking van de aanwij�
zing.

Cultuurfondsen 2. Als cultuurfondsen kunnen voor de toepassing van dit artikel worden aangewe�
zen:

a. banken als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarvan
het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan in het verstrekken
van kredieten ten behoeve van culturele projecten in Nederland, of in het direct of
indirect beleggen van vermogen in dergelijke projecten;

b. beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan in
het direct of indirect beleggen van vermogen in culturele projecten in Nederland.

Culturele projecten 3. Culturele projecten als bedoeld in het tweede lid zijn projecten die door Onze
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in overeenstemming met Onze
Minister van Financiën bij ministeriële regeling of verklaring zijn aangewezen als
projecten die in het belang zijn van:

a. de Nederlandse podiumkunsten of
b. de Nederlandse musea.
4. Aanwijzing als bedoeld in het eerste lid is ook reeds mogelijk in een aanlooppe�

riode van drie maanden waarin een instelling nog niet voldoet aan de in het tweede
lid opgenomen voorwaarde dat het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzake�
lijk bestaan in het verstrekken van kredieten ten behoeve van culturele projecten in
Nederland, of in het direct of indirect beleggen van vermogen in dergelijke projec�
ten.

5. Op verzoek van een instelling wordt de in het vierde lid bedoelde aanloopperi�
ode van drie maanden vervangen door een ingroeiperiode van maximaal twee jaar,
indien de instelling voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

6. Op verklaringen en aanwijzingen als bedoeld in het derde lid is hoofdstuk V van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet van toepassing.

7. Bij ministeriële regeling kunnen in overeenstemming met Onze Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de verklaring bedoeld in het derde lid.
(Zie ook: art. 29, 29a, 29b, 45c Uitv.reg. IB 2001)

Inwerkingtreding 
op een bij KB te 
bepalen tijdstip

Zie voor de wijzigingen die bij Koninklijk Besluit in werking treden, artikel I, onder-
deel Yb, van de Overige fiscale maatregelen 2010 (Stb. 2009, 610). Genoemd artikel
luidt als volgt:
Yb. Na artikel 5.18a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.18b. Vrijstelling MKB-beleggingen
1. MKB-beleggingen zijn in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande ka-

lenderjaren door een MKB-onderneming geëmitteerde aandelen, alsmede aandelen
in een MKB-fonds.

Een MKB-onderneming is een vennootschap:
a. waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
b. waarvan doel en feitelijke werkzaamheden bestaan in andere activiteiten dan

het beleggen van vermogen;
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c. die ten tijde van de emissie van de in de eerste volzin bedoelde aandelen, gecon-
solideerd beschouwd:

1°. minder dan 250 werknemers heeft;
2°. in enig jaar nog niet een omzet heeft behaald van meer dan € 50 000 000;
3°. in enig jaar nog niet een balanstotaal heeft gehad van meer dan € 43 000 000;

en 
d. die is gevestigd in een gebied dat steun ontvangt van het Europees Fonds voor

Regionale Ontwikkeling.
Een MKB-fonds is een op grond van het derde lid aangewezen beleggingsinstelling

als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarvan het doel en
de feitelijke werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan in het be-
leggen van vermogen in door MKB-ondernemingen in het kalenderjaar of in een van
de vijf voorafgaande kalenderjaren geëmitteerde aandelen. 

2. De in het eerste lid, onderdeel d, opgenomen voorwaarde geldt niet ingeval 
– beoordeeld overeenkomstig het eerste lid, onderdeel c – de desbetreffende ven-
nootschap minder dan 50 werknemers heeft en de omzet en het balanstotaal niet
meer bedragen dan € 10 000 000. 

3. Aanwijzing als MKB-fonds geschiedt op verzoek van een beleggings-instelling
bij voor bezwaar vatbare beschikking. Bij ministeriële regeling worden regels ge-
steld met betrekking tot de aanwijzing en de intrekking van de aanwijzing. 

4. Aanwijzing als bedoeld in het derde lid is ook reeds mogelijk in een aanlooppe-
riode van drie maanden waarin een beleggingsinstelling nog niet voldoet aan de in
het eerste lid opgenomen voorwaarde dat het doel en de feitelijke werkzaamheden
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan in het beleggen van vermogen in door
MKB-ondernemingen in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande kalen-
derjaren geëmitteerde aandelen. 

5. Op verzoek van een beleggingsinstelling wordt de in het vierde lid bedoelde aan-
loopperiode van drie maanden vervangen door een ingroeiperiode van maximaal
twee jaar, indien de beleggingsinstelling voldoet aan bij ministeriële regeling te stel-
len voorwaarden. 

6. Bij ministeriële regeling kunnen voor de toepassing van dit artikel nadere regels
worden gesteld. 

Afdeling 5.4
Waardering 

Waarderingsgrond-
slag

Artikel 5.19. Waardering bezittingen en schulden; algemeen
1. Bezittingen en schulden worden in aanmerking genomen voor de waarde in het

economische verkeer.
2. Bezittingen en schulden die, al dan niet tezamen, in het economische verkeer als

een eenheid plegen te worden beschouwd, worden als eenheid in aanmerking geno�
men.

Afwijkende peilda-
tum

3. Indien de waarde van een bezitting of van een schuld op de begindatum of de
einddatum niet kan worden bepaald, wordt die waarde bepaald op het naastbij gele�
gen tijdstip waarop dat wel mogelijk is.

Genotsrechten4. Genotsrechten die zijn verleend tegen een zakelijke vergoeding die wordt vol�
daan in regelmatig vervallende termijnen die betrekking hebben op een tijdvak van
ten hoogste een jaar, worden gewaardeerd op nihil. De eerste volzin is van overeen�
komstige toepassing op schulden die corresponderen met de aldaar bedoelde genots�
rechten.

Waardering wonin-
gen

Artikel 5.20. Waardering woningen andere dan eigen woningen
1. De waarde van een woning, wordt, in afwijking van artikel 5.19, eerste lid, ge�
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steld op de volgens hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor die
woning vastgestelde waarde of waarden voor het kalenderjaar. Indien de woning
deel uitmaakt van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet waarde�
ring onroerende zaken, wordt de waarde van de woning gesteld op het gedeelte van
de waarde van de onroerende zaak dat kan worden toegerekend aan de woning. 

WOZ waardering 2. Indien met betrekking tot een woning het eerste lid geen toepassing kan vinden
door het ontbreken van een op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering on�
roerende zaken vastgestelde waarde, wordt de waarde van de woning bepaald met
overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 16 tot en
met 18 en 20, tweede lid, van die wet.

Verhuurde woning 3. Indien een woning geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd en op deze verhuur af�
deling 5 van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, wordt
de waarde gesteld op een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percen�
tage van het waardegegeven, bedoeld in het eerste of tweede lid.
(Zie ook: art. 17a Uitv.besl. IB 2001)

Erfpacht 4. In geval van erfpacht wordt voor de toepassing van dit artikel en de daarop be�
rustende bepalingen het in het eerste of tweede lid bedoelde waardegegeven vermin�
derd met een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen waarde van de erf�
pachtcanon.
(Zie ook: art. 17b Uitv.besl. IB 2001)

Waardering effec-
ten

Artikel 5.21. Waardering effecten
Voor de waardering van effecten die zijn opgenomen in enige bij ministeriële rege�
ling aangewezen prijscourant wordt de waarde in het economische verkeer op de
einddatum gesteld op de slotnotering die is vermeld in de prijscourant die betrekking
heeft op die einddatum, dan wel, indien er geen prijscourant is die betrekking heeft
op die einddatum, de slotnotering die is vermeld in de prijscourant die betrekking
heeft op de laatste beursdag voorafgaande aan de einddatum. De waardering van zo�
danige effecten op de begindatum wordt gesteld op de slotnotering van het vooraf�
gaande kalenderjaar. Indien artikel 5.3, vierde lid, van toepassing is, wordt de waar�
de in het economische verkeer op de begindatum gesteld op de slotnotering die is
vermeld in de prijscourant die betrekking heeft op de laatste beursdag voorafgaande
aan de begindatum.
(Zie ook: art. 33b Uitv.reg. IB 2001)

Waardering genots-
rechten

Artikel 5.22. Waardering genotsrechten
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de

in aanmerking te nemen waarde van genotsrechten.
Bloot eigendom 2. Bezittingen waarop een genotsrecht is gevestigd, worden gewaardeerd op het

verschil van de waarde van de onbezwaarde bezitting en de overeenkomstig het eer�
ste lid vastgestelde waarde van het genotsrecht. De eerste volzin is van overeenkom�
stige toepassing op schulden waarvan een genotsgerechtigde de rente moet voldoen.

3. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder genots-
recht: elke gerechtigdheid tot voordelen uit goederen.

4. Indien een genotsrecht is gevestigd in de vorm van verstrekkingen als bedoeld
in artikel 3.101, tweede lid, wordt voor de toepassing van het tweede lid de waarde
van het genotsrecht op nihil gesteld.
(Zie ook: art. 18, 19 Uitv.besl. IB 2001)

Aanvullende regels Artikel 5.23. Waardering: aanvullende regels
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, in het kader van dit hoofdstuk passen�
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de, regels worden gesteld ten behoeve van de waardering van bezittingen en schul�
den.
(Zie ook: art. 19 Uitv.besl. IB 2001)

HOOFDSTUK 6
PERSOONSGEBONDEN AFTREK 

Afdeling 6.1
Persoonsgebonden aftrek 

Persoonsgebonden 
aftrek

Artikel 6.1. Persoonsgebonden aftrek
1. Persoonsgebonden aftrek is het gezamenlijke bedrag van:
a. de in het kalenderjaar op de belastingplichtige drukkende persoonsgebonden af�

trekposten en
b. het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek van voorafgaande jaren dat niet

eerder in aanmerking is genomen.
Persoonsgebonden 
aftrekposten

2. Persoonsgebonden aftrekposten zijn de:
a. uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (afdeling 6.2);
b. verliezen op beleggingen in durfkapitaal (afdeling 6.3);
c. uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (afdeling 6.4); 
d. uitgaven voor specifieke zorgkosten (afdeling 6.5);
e. weekenduitgaven voor gehandicapten (afdeling 6.6);
f. scholingsuitgaven (afdeling 6.7);
g. uitgaven voor monumentenpanden (afdeling 6.8);
h. aftrekbare giften (afdeling 6.9).
3. Uitgaven als bedoeld in het tweede lid, onderdelen c, d en e, worden in aanmer�

king genomen voorzover de belastingplichtige zich redelijkerwijs gedrongen heeft
kunnen voelen tot het doen van die uitgaven.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aanspraken op vergoedingen of te�
gemoetkomingen alsmede genoten of te genieten vergoedingen of tegemoetkomin�
gen worden aangewezen die buiten beschouwing blijven bij de bepaling van de om�
vang van hetgeen op de belastingplichtige aan uitgaven drukt.
(Zie ook: art. 19a Uitv.besl. IB 2001)

Volgorde aftrekArtikel 6.2. In aanmerking nemen persoonsgebonden aftrek
1. De persoonsgebonden aftrek vermindert het inkomen uit werk en woning van

het kalenderjaar, maar niet verder dan tot nihil.
2. Voorzover de persoonsgebonden aftrek het inkomen uit werk en woning van het

kalenderjaar niet vermindert, vermindert de aftrek het belastbaar inkomen uit sparen
en beleggen van het jaar, maar niet verder dan tot nihil.

3. Voorzover de persoonsgebonden aftrek het inkomen uit werk en woning en het
belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van het kalenderjaar niet vermindert, ver�
mindert de aftrek het inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar, maar niet verder
dan tot nihil.

Te conserveren 
inkomen

4. Voor de toepassing van het eerste en het derde lid wordt het inkomen uit werk
en woning en het inkomen uit aanmerkelijk belang bepaald zonder rekening te hou�
den met te conserveren inkomen.

5. Bij een vermindering worden allereerst de uitgaven voor specifieke zorgkosten,
bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, onderdeel d, in aanmerking genomen.

BeschikkingArtikel 6.2a. Vaststelling niet in aanmerking genomen persoonsgebonden af-
trek
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1. De inspecteur stelt het bedrag van de op enig tijdstip niet in aanmerking geno�
men persoonsgebonden aftrek vast bij voor bezwaar vatbare beschikking.

2. Indien een beschikking als bedoeld in het eerste lid gelijktijdig wordt gegeven
met de vaststelling van een belastingaanslag, wordt het bedrag van de niet in aan�
merking genomen persoonsgebonden aftrek afzonderlijk op het aanslagbiljet ver�
meld.

Herziening 3. Indien er grond is voor het vermoeden dat het in het eerste lid bedoelde bedrag
te hoog is vastgesteld, kan de inspecteur de in dat lid bedoelde beschikking herzien.
Herziening vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking.

4. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn,
levert geen grond op voor herziening, tenzij de belastingplichtige ter zake van dit feit
te kwader trouw is.

5. Artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c, derde en vierde lid, van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op herzie�
ning.

Rechtsmiddelen 6. Rechtsmiddelen tegen de in het eerste lid bedoelde beschikking kunnen uitslui�
tend betrekking hebben op het bedrag, bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, onderdeel a.
Rechtsmiddelen tegen de in het derde lid, tweede volzin, bedoelde beschikking kun�
nen uitsluitend betrekking hebben op het bedrag van de herziening.

Artikel 6.2b. Vervallen

Afdeling 6.2
Onderhoudsverplichtingen 

Onderhoudsver-
plichtingen

Artikel 6.3. Onderhoudsverplichtingen
1. Onderhoudsverplichtingen zijn: 
a. periodieke uitkeringen en verstrekkingen op grond van een rechtstreeks uit het

familierecht voortvloeiende verplichting, tenzij deze worden gedaan aan bloed� of
aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;

b. afkoopsommen van dergelijke uitkeringen of verstrekkingen die worden gedaan
aan de gewezen echtgenoot;

c. op grond van paragraaf 6.5 van de Wet werk en bijstand of artikel 57 van de Wet
investeren in jongeren verhaalde kosten van bijstand tot voorziening in het levens�
onderhoud van de duurzaam van de belastingplichtige gescheiden levende echtge�
noot of gewezen echtgenoot;

d. bedragen die in het kader van echtscheiding of scheiding van tafel en bed wor�
den voldaan ter zake van de verplichting tot verrekening van pensioenrechten en van
lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan de betaalde premies als uitga�
ve voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen;

e. in rechte vorderbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen die berusten op
een wettelijke verplichting tot vergoeding van schade door het derven van levenson�
derhoud;

f. in rechte vorderbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen die berusten op
een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud.

Woongenot 2. Onderhoudsverplichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, e of f, wor�
den ingeval deze de vorm hebben van periodieke verstrekkingen van huisvesting in
een woning of een gedeelte van een woning en indien zij worden verstrekt door een
beperkt gerechtigde tot die woning of dat gedeelte van een woning, bij hem in aan�
merking genomen voor het bedrag waarvoor die verstrekkingen bij degene die deze
geniet, in aanmerking worden genomen op de voet van artikel 3.101, tweede lid. 
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Uitgesloten onder-
houdsverplichtin-
gen

Artikel 6.4. Uitgesloten onderhoudsverplichtingen
1. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdelen

e en f, behoren niet de periodieke uitkeringen en verstrekkingen die worden gedaan
aan:

a. bloed� of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;
b. personen die behoren tot het huishouden van de belastingplichtige.

Geen dubbele aftrek2. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdelen
b en d, behoren niet de afkoopsommen en verrekenbedragen die worden gedaan in
de vorm van lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen, voorzover de voor die
voorzieningen betaalde premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmer�
king zijn genomen.

3. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdeel d,
behoren niet rechten op periodieke uitkeringen en verstrekkingen die zijn toegekend
door degene die tot de verrekening verplicht is.

Afkoop alimentatieArtikel 6.5. Afkoop alimentatie door betaling lijfrentepremie
1. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdeel b,

behoren afkoopsommen die worden gedaan in de vorm van een betaling van een pre�
mie voor een lijfrente aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, on�
derdeel a, onder 1°.

Lijfrente2. De termijnen van de lijfrente moeten:
a. toekomen aan de gewezen echtgenoot;
b. onmiddellijk na het betalen van de premie ingaan;
c. uiterlijk bij het overlijden van de gewezen echtgenoot eindigen.
3. De voor de lijfrente betaalde premie wordt aangemerkt als een premie voor een

lijfrente als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel a.
4. Indien de lijfrente niet meer voldoet aan de in dit artikel bedoelde voorwaarden,

wordt geacht een omstandigheid als bedoeld in artikel 3.133, tweede lid, te hebben
plaats gevonden.

Verrekening pensi-
oenrechten

Artikel 6.6. Verrekening van pensioenrechten door betaling lijfrentepremie
1. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdeel d,

behoren bedragen die worden voldaan ter zake van de verrekening van pensioen�
rechten in de vorm van een betaling van een premie voor een lijfrente als bedoeld in
artikel 3.125, eerste lid, aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 3.126, eerste lid,
onderdeel a, onder 1°.

2. Voor de toepassing van artikel 3.125, eerste lid, wordt de echtgenoot of de ge�
wezen echtgenoot aangemerkt als de belastingplichtige en als de verzekeringnemer
van de in die bepaling genoemde lijfrenten.

3. De voor de lijfrente betaalde premie wordt aangemerkt als een premie voor een
lijfrente als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel a.

4. De lijfrente wordt aangemerkt als een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125, eerste
lid.

5. Indien de lijfrente niet meer voldoet aan de in dit artikel bedoelde voorwaarden,
wordt geacht een omstandigheid als bedoeld in artikel 3.133, tweede lid, te hebben
plaats gevonden.

Uitbreiding familie-
rechtelijke uitkerin-
gen

Artikel 6.7. Uitbreiding familierechtelijke uitkeringen
1. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdeel a,

behoren de periodieke uitkeringen en verstrekkingen voorzover die zijn overeenge�
komen in het kader van echtscheiding of scheiding van tafel en bed ter verrekening
van:

a. pensioenrechten;



Wet inkomstenbelasting 2001

150

IB

b. lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen voorzover de daarvoor betaalde
premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen.

Vervanging onder-
houdsverplichtin-
gen

2. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdeel a,
behoren de periodieke uitkeringen en verstrekkingen die dienen ter vervanging van
dergelijke onderhoudsverplichtingen.

3. Het eerste en het tweede lid zijn uitsluitend van toepassing op periodieke uitke�
ringen en verstrekkingen die worden gedaan door degene die tot de verrekening res�
pectievelijk de vervanging verplicht is.

Afdeling 6.3
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal 

Verliezen op beleg-
gingen in durfkapi-
taal

Artikel 6.8. Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
1. Verliezen op beleggingen in durfkapitaal zijn verliezen op geldleningen aan be�

ginnende ondernemers als bedoeld in artikel 5.17.
2. Onder een verlies wordt verstaan het gedeelte van de hoofdsom van de geldle�

ning dat door de belastingplichtige is kwijtgescholden binnen de eerste acht jaar na
het verstrekken van de geldlening.

Vaststelling bij 
beschikking

3. Het verlies wordt in aanmerking genomen voorzover de inspecteur, op verzoek,
bij voor bezwaar vatbare beschikking heeft verklaard dat het kwijtgescholden ge�
deelte van de geldlening niet meer voor verwezenlijking vatbaar is. De inspecteur
neemt de beschikking niet eerder dan twaalf maanden na het verstrekken van de
geldlening.

4. Onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden kan de termijn worden
verlengd waarbinnen de geldlening moet zijn kwijtgescholden.

Grensbedrag 5. De verliezen worden in aanmerking genomen voorzover deze in de in het tweede
lid bedoelde periode in totaal niet meer bedragen dan € 46 984 per beginnende on�
dernemer.

6. De verliezen komen voor aftrek in aanmerking op het tijdstip van kwijtschelding
van de geldlening, maar niet eerder dan op dat van de dagtekening van de beschik�
king bedoeld in het derde lid.
(Zie ook: art. 34 Uitv.reg. IB 2001)

Artikel 6.9 t/m 6.12. Vervallen

Afdeling 6.4
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen 

Uitgaven voor 
levensonderhoud

Artikel 6.13. Definitie
1. Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen zijn uitgaven voor levensonder�

houd van kinderen jonger dan 30 jaar die ten minste in belangrijke mate door de be�
lastingplichtige worden onderhouden. Voor de beoordeling in welke mate een kind
door de belastingplichtige wordt onderhouden, worden, indien de belastingplichtige
een partner heeft, de uitgaven van de belastingplichtige en zijn partner voor het le�
vensonderhoud van het kind samengevoegd.

Uitgesloten uitga-
ven

2. Uitgaven die op de voet van afdeling 6.5 in aanmerking worden genomen, als�
mede weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen van 27 jaar of ouder die door�
gaans in een inrichting verblijven, zijn geen uitgaven voor levensonderhoud.

Beperkingen Artikel 6.14. Beperkingen
1. Uitgaven voor levensonderhoud van een kind worden niet in aanmerking geno�

men indien:
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a. de belastingplichtige of een persoon die tot zijn huishouden behoort, voor het
kind recht heeft op kinderbijslag volgens de Algemene Kinderbijslagwet of op een
tegemoetkoming volgens een naar aard en strekking met die wet overeenkomende
buitenlandse regeling;

b. voor het kind het recht op kinderbijslag volgens artikel 7b van de Algemene
Kinderbijslagwet is uitgesloten;

c. het kind recht heeft op een gift, een voorwaardelijke gift of een prestatiebeurs
volgens de Wet studiefinanciering 2000 die niet uitsluitend bestaat uit een reisvoor�
ziening in de zin van die wet, op financiële ondersteuning als bedoeld in de artikelen
7.51, eerste tot en met zesde lid, 7.51a en 17.10 van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek, op tegemoetkoming volgens hoofdstuk 4 van de
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of op een tegemoetkoming
volgens een naar aard en strekking van genoemde regelingen overeenkomende bui�
tenlandse regeling.

2. Bij ministeriële regeling wordt bepaald in welke gevallen het eerste lid, onder�
deel a, niet van toepassing is.
(Zie ook: art. 35 Uitv.reg. IB 2001)

PlafondArtikel 6.15. Omvang in aanmerking te nemen uitgaven
Uitgaven voor levensonderhoud van een kind worden in aanmerking genomen tot
een bedrag bepaald volgens bij ministeriële regeling te stellen regels.
(Zie ook: art. 36 Uitv.reg. IB 2001)

Afdeling 6.5
Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Kring van personenArtikel 6.16. Kring van personen waarvan specifieke zorgkosten in aanmerking
worden genomen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten worden in aanmerking genomen indien de uit�
gaven zijn gedaan voor de belastingplichtige, zijn partner, zijn jonger dan 27�jarige
kinderen, tot zijn huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar
of ouder en bij de belastingplichtige inwonende zorgafhankelijke ouders, broers of
zusters. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer een persoon
voor de toepassing van deze afdeling als ernstig gehandicapt of als zorgafhankelijk
wordt beschouwd.

Uitgaven voor spe-
cifieke zorgkosten

Artikel 6.17. Uitgaven voor specifieke zorgkosten
1. Uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn de uitgaven die wegens ziekte of inva�

liditeit zijn gedaan voor:
a. genees� en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen ter

vervanging van bril of contactlenzen;
b. vervoer;
c. farmaceutische hulpmiddelen verstrekt op voorschrift van een arts;
d. andere hulpmiddelen, met uitzondering van brillen, contactlenzen en overige

hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen;
e. extra gezinshulp;
f. de extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet tot een bedrag

bepaald bij ministeriële regeling;
g. extra kleding en beddengoed alsmede daarmee samenhangende extra uitgaven,

volgens bij ministeriële regeling te stellen regels;
h. reizen in verband met het regelmatig bezoeken van wegens ziekte of invaliditeit

langer dan een maand verpleegde personen met wie de bezoeker bij aanvang van de
ziekte of invaliditeit een gezamenlijke huishouding voerde, indien de afstand tussen
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de woning of verblijfplaats van de bezoeker en de plaats waar de verpleging plaats�
vindt, gemeten langs de meest gebruikelijke weg meer beloopt dan 10 kilometer.

Ander hulpmiddel 2. Als ander hulpmiddel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt mede aan�
gemerkt een middel dat de persoon in staat stelt tot het verrichten van een normale
lichaamsfunctie waartoe hij zonder dat middel niet in staat zou zijn. Hiertoe worden
gerekend:

a. aanpassingen van een woning, woonboot, woonwagen of aanhorigheid daarvan,
die vanwege een functiebeperking op medisch voorschrift zijn aangebracht, voorzo�
ver de aanpassingen niet leiden tot een waardevermeerdering van de woning, woon�
boot, woonwagen of aanhorigheid daarvan welke uitgaat boven tien procent van de
op de belastingplichtige drukkende aanpassingskosten;

b. zaken en aanpassingen van zaken, niet zijnde een aanpassing van een woning,
woonboot, woonwagen of aanhorigheid daarvan, voorzover deze zaken en aanpas�
singen van een zodanige aard zijn dat zij hoofdzakelijk door zieke of invalide perso�
nen worden gebruikt.

Gezinshulp 3. Gezinshulp wordt als extra aangemerkt voor zover de uitgaven voor gezinshulp
meer bedragen dan het bedrag dat volgt uit de volgende tabel.

Bij een verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek van

4. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele jaar een partner heeft, worden
de uitgaven voor gezinshulp samengevoegd en geldt voor de toepassing van het der�
de lid het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de belastingplichtige
en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De eerste volzin is
ook van toepassing indien de belastingplichtige op grond van artikel 2.17, zevende
lid, eerste volzin, geacht wordt het gehele kalenderjaar een partner te hebben gehad.

5. Uitgaven voor extra gezinshulp worden slechts in aanmerking genomen voor
zover zij blijken uit gedagtekende facturen waarin op duidelijke en overzichtelijke
wijze de naam en het adres van de gezinshulp zijn vermeld.

6. De uitgaven, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, worden in aanmerking ge�
nomen, indien wordt gereisd:

a. per auto anders dan per taxi: voor € 0,19 per kilometer;
b. op andere wijze: voor de werkelijke kosten.
7. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel f, wordt met een medisch voor�

schrift gelijkgesteld een voorschrift van een persoon die bevoegd is tot het voeren
van de titel diëtist.

8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de inhoud van de in het eerste lid, onderdeel f, en het zevende lid bedoelde voor�
schriften.
(Zie ook: art. 37 Uitv.reg. IB 2001)

Beperkingen Artikel 6.18. Beperkingen van uitgaven voor specifieke zorgkosten
1. Als uitgaven als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, worden niet aangemerkt:

meer dan maar niet meer 
dan

wordt gezinshulp geacht extra te zijn voor zover de uitgaven 
voor gezinshulp meer bedragen dan het in deze kolom ver�
melde percentage van het verzamelinkomen vóór toepas�
sing van de persoonsgebonden aftrek

– € 29 901 0%

€ 29 901 € 44 852 1%

€ 44 852 € 59 799 2%

€ 59 799 – 3%
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a. premies en premievervangende belasting voor volksverzekeringen en uitgaven
voor naar aard en strekking daarmee overeenkomende buitenlandse regelingen;

b. premies en bijdragen voor een ziektekostenregeling alsmede premievervangen�
de en bijdragevervangende belastingen en uitgaven voor naar aard en strekking daar�
mee overeenkomende buitenlandse regelingen;

c. de krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verschuldigde bijdra�
gen;

d. de krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning verschuldigde bijdragen;
e. uitgaven die ten laste komen van een verplicht eigen risico of een overeengeko�

men vrijwillig eigen risico als bedoeld in artikel 1, onderdelen g en h, van de Zorg�
verzekeringswet;

f. uitgaven voor zorg die vallen onder het door de belastingplichtige ingevolge de
Zorgverzekeringswet verplicht te verzekeren risico;

g. uitgaven als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Wet
maatschappelijke ondersteuning voor zover een bijdrage is verschuldigd ter verkrij�
ging van een subsidie of tegemoetkoming als bedoeld in de Algemene Wet Bijzon�
dere Ziektekosten of de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bekostiging van die
uitgaven.

2. Het eerste lid, onderdeel f, is van overeenkomstige toepassing voor uitgaven die
door de belastingplichtige zijn gedaan voor de in artikel 6.16 bedoelde personen.

VerhogingsfactorArtikel 6.19. Verhoging uitgaven voor specifieke zorgkosten
1. Het bedrag aan uitgaven, bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdelen b tot en

met g, wordt verhoogd met:
a. 113%, indien de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd

van 65 jaar heeft bereikt;
b. 77%, indien de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd

van 65 jaar niet heeft bereikt; een en ander mits het verzamelinkomen vóór toepas�
sing van de persoonsgebonden aftrek, niet te boven gaat het bedrag dat is genoemd
in de tweede regel van de tweede kolom van de tabel in artikel 2.10a.

2. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar een partner
heeft, worden de uitgaven, bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdelen b tot en met
g, van de belastingplichtige en de partner samengevoegd en geldt voor de toepassing
van het eerste lid in plaats van het verzamelinkomen vóór toepassing van de per�
soonsgebonden aftrek het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de be�
lastingplichtige en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. In�
dien het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de belastingplichtige en
de in de eerste volzin bedoelde partner, vóór toepassing van de persoonsgebonden
aftrek, niet te boven gaat het bedrag dat is genoemd in de tweede regel van de tweede
kolom van de tabel in artikel 2.10, en de belastingplichtige bij het begin van het ka�
lenderjaar de leeftijd van 65 jaar niet heeft bereikt, maar de partner bij het begin van
het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar wel heeft bereikt, wordt in afwijking in zo�
verre van het eerste lid het bedrag aan uitgaven, bedoeld in artikel 6.17, eerste lid,
onderdelen b tot en met g, verhoogd met 113%.

3. Het tweede lid is ook van toepassing indien de belastingplichtige op grond van
artikel 2.17, zevende lid, eerste volzin, geacht wordt het gehele kalenderjaar een
partner te hebben gehad.

DrempelArtikel 6.20. Omvang in aanmerking te nemen uitgaven voor specifieke zorg-
kosten

1. Uitgaven voor specifieke zorgkosten worden in aanmerking genomen voor zo�
ver zij samen, na toepassing van de verhoging ingevolge artikel 6.19, meer bedragen
dan:
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a. indien het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek
€ 7288 niet te boven gaat: € 121;

b. indien het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek
€ 7288 te boven gaat, maar € 38722 niet te boven gaat: 1,65% van het verzamelin�
komen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek;

c. indien het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek
€ 38 722 te boven gaat: de som van 1,65% van € 38 722 en 5,75% van het gedeelte
van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek dat
€ 38 722 te boven gaat.

2. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele jaar een partner heeft, worden
de uitgaven voor specifieke zorgkosten samengevoegd en geldt voor de toepassing
van het eerste lid het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de belas�
tingplichtige en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en
wordt in het eerste lid, onderdeel a en onderdeel b, het bedrag van € 7288 vervangen
door € 14 576 en wordt in het eerste lid, onderdeel a, het bedrag van € 121 vervangen
door € 242. De eerste volzin is ook van toepassing indien de belastingplichtige op
grond van artikel 2.17, zevende lid, eerste volzin, geacht wordt het gehele kalender�
jaar een partner te hebben gehad.

Artikel 6.21 t/m 6.24. Vervallen

Afdeling 6.6
Weekenduitgaven voor gehandicapten 

Weekenduitgaven Artikel 6.25. Definities
1. Weekenduitgaven voor gehandicapten zijn de extra uitgaven die door een belas�

tingplichtige worden gedaan om zijn ernstig gehandicapte kind, broer, zus of onder
zijn mentorschap gestelde persoon te verzorgen, mits dit kind, deze broer, zus of per�
soon 27 jaar of ouder is en doorgaans in een inrichting verblijft.

Mentorschap 2. Onder mentorschap wordt verstaan mentorschap als bedoeld in boek 1, titel 20,
van het Burgerlijk Wetboek.

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer een kind, broer, zus
of onder mentorschap van de belastingplichtige gestelde persoon voor de toepassing
van dit artikel als ernstig gehandicapt wordt beschouwd.
(Zie ook: art. 20 Uitv.besl. IB 2001)

Plafond Artikel 6.26. Het in aanmerking te nemen bedrag
Weekenduitgaven voor gehandicapten worden in aanmerking genomen tot een be�
drag bepaald volgens bij ministeriële regeling te stellen regels.
(Zie ook: art. 40 Uitv.reg. IB 2001)

Afdeling 6.7
Scholingsuitgaven 

Scholingsuitgaven Artikel 6.27. Scholingsuitgaven
1. Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor het door de belastingplichtige volgen van

een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en wo�
ning.

2. Als scholingsuitgaven worden mede aangemerkt uitgaven ter zake van het vol�
gen van een procedure erkenning verworven competenties waarvoor een verklaring
is afgegeven door een bij ministeriële regeling aangewezen instantie.
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3. Uitgaven voor het door de belastingplichtige volgen van een opleiding of studie
met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning die op zijn partner
drukken, worden mede als scholingsuitgaven aangemerkt.
(Zie ook: art. 40a Uitv. reg. IB)

BeperkingenArtikel 6.28. Beperkingen
1. Tot de scholingsuitgaven behoren niet uitgaven die verband houden met:
a. levensonderhoud, daaronder begrepen huisvesting, voedsel, drank, genotmidde�

len en kleding;
b. werk� of studeerruimten, daaronder begrepen de inrichting;
c. reizen en verblijven, daaronder begrepen excursies en studiereizen; 
d. oorzaken die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen.
2. Scholingsuitgaven komen niet voor aftrek in aanmerking voorzover voor een

opleiding of studie aan de belastingplichtige vrijgestelde uitkeringen en verstrekkin�
gen als bedoeld in artikel 3.104, onderdelen d, e en h, onder 3°, worden verstrekt.

Artikel 6.29. Studiefinanciering
Studiefinanciering1. Scholingsuitgaven voor een opleiding of studie waarvoor de belastingplichtige

aanspraak heeft op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000, ko�
men voor een studerende in het beroepsonderwijs voor elke maand dat in het kalen�
derjaar aanspraak op studiefinanciering bestaat, in aanmerking tot een normbedrag
van € 50 vermeerderd met het normbedrag aan de tegemoetkoming in de kosten van
het lesgeld, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onderdeel b, van die wet.

2. Scholingsuitgaven voor een opleiding of studie waarvoor de belastingplichtige
aanspraak heeft op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000, ko�
men voor een studerende in het hoger onderwijs voor elke maand dat in het kalen�
derjaar aanspraak op studiefinanciering bestaat, in aanmerking tot een normbedrag
van € 57 vermeerderd met een normbedrag van 1/12 gedeelte van het bedrag aan col�
legegeld, bedoeld in artikel 7.43 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap�
pelijk onderzoek.

3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid worden scholingsuitgaven
voor een opleiding of studie in het beroepsonderwijs of het hoger onderwijs waar�
voor de belastingplichtige aanspraak heeft op studiefinanciering volgens de Wet stu�
diefinanciering 2000 en die meer bedragen dan het tweevoud van het standaardbe�
drag, in aanmerking genomen voor zover deze meer bedragen dan het voor deze
scholingsuitgaven geldende standaardbedrag. Onder het standaardbedrag wordt
voor de toepassing van dit artikel verstaan de som van de normbedragen, bedoeld in
het eerste lid, onderscheidenlijk in het tweede lid, vermenigvuldigd met het aantal
maanden dat in het kalenderjaar aanspraak op studiefinanciering bestaat.

Dure studie4. Voor de vaststelling of scholingsuitgaven meer bedragen dan het standaardbe�
drag, worden uitgaven voor lesgeld als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les�
en cursusgeldwet en uitgaven voor collegegeld als bedoeld in artikel 7.43 van de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in aanmerking genomen naar
rato van het aantal maanden in het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben.

5. Scholingsuitgaven komen niet voor aftrek in aanmerking voorzover de voor een
opleiding of studie aan de belastingplichtige toegekende prestatiebeurs, bedoeld in
artikel 4.7, eerste en tweede lid, of artikel 5.2, eerste lid, van de Wet studiefinancie�
ring 2000, op grond van de bepalingen in hoofdstuk 4, respectievelijk hoofdstuk 5
van die wet wordt omgezet in een gift.

6. Scholingsuitgaven waarvoor een prestatiebeurs is toegekend, komen voor aftrek
in aanmerking in het jaar waarin de prestatiebeurs definitief niet wordt omgezet in
een gift.



Wet inkomstenbelasting 2001

156

IB

Drempel en plafond 
scholingsaftrek

Artikel 6.30. Omvang in aanmerking te nemen uitgaven
1. Scholingsuitgaven komen voor aftrek in aanmerking voorzover het gezamenlij�

ke bedrag hoger is dan € 500 en, buiten de standaardstudieperiode, vervolgens niet
tot een hoger gezamenlijk bedrag dan € 15 000.

2. Indien scholingsuitgaven, bedoeld in artikel 6.29, eerste of tweede lid, op grond
van artikel 6.29, zesde lid in het kalenderjaar in aanmerking worden genomen, wordt
het bedrag van € 15 000 vermeerderd met het bedrag van die scholingsuitgaven. 

Standaardstudie-
periode

3. De standaardstudieperiode is de door de belastingplichtige aan te geven periode
van niet meer dan zestien kalenderkwartalen waarin hij na het bereiken van de leef�
tijd van achttien jaar maar voor het bereiken van de leeftijd van 30 jaar de voor werk�
zaamheden beschikbare tijd grotendeels besteedt aan een opleiding met een totale
studielast van een zodanige omvang dat daarnaast geen volledige werkkring moge�
lijk is.

Afdeling 6.8
Uitgaven voor monumentenpanden 

Uitgaven voor 
monumenten-
panden

Artikel 6.31. Uitgaven voor monumentenpanden
1. Als uitgaven met betrekking tot een monumentenpand worden in aanmerking

genomen:
a. indien het een eigen woning als bedoeld in het eerste of derde lid van artikel

3.111 betreft: het bedrag van de drukkende onderhoudskosten, lasten en afschrijvin�
gen verminderd met 0,75% van de eigenwoningwaarde;

b. indien het een bezitting betreft die volgens artikel 5.1 in de belastingheffing
wordt betrokken en waarbij de daarmee overeenkomende waardeveranderingen van
het monumentenpand de belastingplichtige direct of indirect grotendeels aangaan:
het bedrag van de drukkende onderhoudskosten, verminderd met 4% van de waarde
in het economische verkeer van de bezitting op de begindatum als bedoeld in artikel
5.2, waarbij de waarde in het economische verkeer van de bezitting wordt bepaald
met toepassing van artikel 5.19.

Monumentenpand 2. Onder monumentenpand wordt verstaan een pand dat is ingeschreven in een van
de registers, bedoeld in artikel 6 of artikel 7 van de Monumentenwet 1988.

3. Onderhoudskosten van een monumentenpand zijn de kosten van werkzaamhe�
den daaraan voor zover die ertoe hebben gestrekt het pand, zoals dat bij de aanvang
van de werkzaamheden bestond, in bruikbare staat te herstellen of te houden en in
redelijkheid zijn gemaakt.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de wijze waarop de onderhoudskosten, lasten en afschrijvingen worden vastge�
steld.

Afdeling 6.9
Aftrekbare giften 

Aftrekbare giften Artikel 6.32. Aftrekbare giften
1. Aftrekbare giften zijn:
a. periodieke giften;
b. andere giften.

Overlijden belas-
tingplichtige

2. Van een aftrekbare gift is geen sprake indien de gift wordt betaald, verrekend of
ter beschikking gesteld bij of na het overlijden van de belastingplichtige dan wel op
een daarmee samenhangend tijdstip.
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Artikel 6.33. Definities
1. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Giftena. giften: bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen di�
recte tegenprestatie tegenover staat;

Instellingenb: instellingen: door de inspecteur als zodanig aangemerkte uitsluitend of nage�
noeg uitsluitend het algemeen nut beogende instellingen, gevestigd in een lidstaat
van de Europese Unie, in de Nederlandse Antillen, in Aruba of in een bij ministeriële
regeling aangewezen mogendheid, alsmede elders gevestigde, door Onze Minister
als zodanig aangemerkte instellingen, indien en zolang zij voldoen aan de door hem
te stellen voorwaarden;

Verenigingenc. verenigingen: niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan vrij�
gestelde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en met ten minste 25 leden,
gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of
een bij ministeriële regeling aangewezen mogendheid. 

Aanmerking als 
algemeen nut 
beogende instelling

2. Het aanmerken als een instelling bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, eerste
gedeelte, geschiedt op verzoek van de desbetreffende instelling. De inspecteur be�
slist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking eventueel onder door hem
te stellen voorwaarden. In afwijking van de eerste volzin kan de inspecteur een ca�
tegorie instellingen dan wel een groep met elkaar verbonden instellingen bij één voor
bezwaar vatbare beschikking aanmerken als instellingen bedoeld in het eerste lid,
onderdeel b, ook zonder dat een daartoe strekkend verzoek is gedaan door die instel�
lingen.

Terugnemen aan-
wijzing

3. Een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, eerste gedeelte, wordt
door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking niet meer als zodanig aan�
gemerkt met ingang van het tijdstip waarop deze instelling niet langer uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend een algemeen nut beogend karakter heeft dan wel niet meer is
gevestigd als aangegeven in het eerste lid, onderdeel b, eerste gedeelte. Het tijdstip
van intrekking kan liggen voor de datum van dagtekening van de beschikking.

4. Een instelling wordt eveneens door de inspecteur niet, of niet langer, als uitslui�
tend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogende instelling aangemerkt in�
dien de instelling, een bestuurder van die instelling of een persoon die feitelijk lei�
ding geeft aan die instelling, dan wel een voor de instelling gezichtsbepalend per�
soon onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld
of gebruik van geweld en nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds deze ver�
oordeling.

5. Voor de toepassing van het tweede en derde lid kunnen bij ministeriële regeling
nadere regels worden gesteld.
(Zie ook: art. 41a, 41b, 41c, 41d Uitv.reg. IB 2001)

Periodieke giftenArtikel 6.34. Periodieke giften
Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitke�
ringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, aan instellingen of verenigingen.

Andere giftenArtikel 6.35. Andere giften
Andere giften zijn giften aan instellingen.

AutokostenArtikel 6.36. Autokosten
Indien giften de vorm hebben van het afzien van een vergoeding van kosten voor ver�
voer per auto, anders dan per taxi, worden zij in aanmerking genomen voor € 0,19
per kilometer.
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Artikel 6.37. Vervallen

Omvang bij akte van 
schenking

Artikel 6.38. Het in aanmerking nemen van periodieke giften
Periodieke giften worden in aanmerking genomen indien zij berusten op een bij no�
tariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkin�
gen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.

Omvang bij andere 
giften

Artikel 6.39. Omvang in aanmerking te nemen andere giften
1. Andere giften worden in aanmerking genomen voorzover zij met schriftelijke

bescheiden kunnen worden gestaafd en voorzover zij samen zowel € 60 als 1% van
het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek te boven
gaan, en vervolgens tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing
van de persoonsgebonden aftrek.

Samenvoegen met 
partner

2. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft
worden andere giften samengevoegd. Over deze periode geldt voor de toepassing
van het eerste lid, in plaats van het verzamelinkomen vóór toepassing van de per�
soonsgebonden aftrek het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de be�
lastingplichtige en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

3. Indien de belastingplichtige gedurende een deel van het kalenderjaar een partner
heeft en zij een keuze als bedoeld in artikel 2.17, zevende lid, van deze wet hebben
gemaakt, wordt de belastingplichtige voor de toepassing van het tweede lid geacht
gedurende het gehele kalenderjaar een partner te hebben gehad.

Afdeling 6.10
Tijdstip aftrek 

Tijdstip van aftrek Artikel 6.40. Tijdstip aftrek
1. Voorzover in deze wet niet anders is bepaald, komen uitgaven ter zake van per�

soonsgebonden aftrekposten voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop zij
zijn:

a. betaald;
b. verrekend;
c. ter beschikking gesteld of 
d. rentedragend geworden.
2. Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing met betrekking tot aftrekbare

giften.

HOOFDSTUK 7
BELASTINGHEFFING VAN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN 

Afdeling 7.1
Nederlands inkomen 

Nederlands inko-
men

Artikel 7.1. Nederlands inkomen
Ten aanzien van de buitenlandse belastingplichtige wordt de inkomstenbelasting ge�
heven over het door hem in het kalenderjaar genoten:

a. belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland;
b. belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde ven�

nootschap en
c. belastbare inkomen uit sparen en beleggen in Nederland.
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Afdeling 7.2
Belastbaar inkomen uit werk en woning 

Belastbaar (binnen-
lands) inkomen 
conform box 1

Artikel 7.2. Belastbaar inkomen uit werk en woning
1. Het belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland is het inkomen uit

werk en woning in Nederland verminderd met de verliezen uit werk en woning, be�
rekend overeenkomstig de regels van hoofdstuk 3.

Inkomen uit werk 
en woning in Ne-
derland

2. Het inkomen uit werk en woning in Nederland is het gezamenlijke bedrag van:
a. de belastbare winst uit Nederlandse onderneming, dat is de belastbare winst, be�

doeld in de artikelen 3.2 en 3.3 uit een onderneming die, of het gedeelte van een on�
derneming dat wordt gedreven met behulp van een vaste inrichting in Nederland of
een vaste vertegenwoordiger in Nederland (Nederlandse onderneming);

b. het belastbaar loon ter zake van het in Nederland verrichten of hebben verricht
van arbeid;

c. het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland;
d. de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen voorzover de daarvoor

betaalde premies als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking zijn ge�
nomen of voortkomen uit pensioenregelingen voorzover de daarvoor betaalde pre�
mies ten laste van de belastbare winst van een Nederlandse onderneming zijn ge�
bracht, waarbij met het in aanmerking nemen van negatieve uitgaven voor inko�
mensvoorzieningen op grond van artikel 3.133, tweede lid, onderdelen h of j, of
artikel 3.136, dan wel in de periode van buitenlandse belastingplicht, geen rekening
wordt gehouden;

e. de rechten op periodieke uitkeringen en verstrekkingen van publiekrechtelijke
aard van of namens een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon;

f. de belastbare inkomsten uit eigen woning in Nederland, verminderd met de af�
trek wegens geen of geringe eigenwoningschuld;

g. de negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen, en
h. de negatieve persoonsgebonden aftrek.

Artiesten en spor-
ters

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, worden de werkzaamheden
in Nederland verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefe�
ning van een beroep door een inwoner van een niet�verdragsland die ingevolge een
overeenkomst van korte duur als musicus of anderszins als artiest optreedt dan wel
als beroep een tak van sport beoefent, steeds aangemerkt als een vaste inrichting in
Nederland. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel c, is artikel 1.2, derde
lid, onderdeel b, niet van toepassing en wordt onder werkzaamheid in Nederland
mede verstaan het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen als bedoeld in
de artikelen 3.91 en 3.92 aan het in Nederland gevestigde deel van een onderneming,
werkzaamheid of vennootschap alsmede het houden van aandelen, vorderingen of
rechten als bedoeld in artikel 3.92b of het hebben van schulden als bedoeld in artikel
3.92b indien de voordelen die daarmee worden behaald naar moet worden aangeno�
men mede een beloning beogen te zijn voor werkzaamheden verricht in Nederland.

Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel b, wordt onder het in Nederland
verrichten of hebben verricht van arbeid niet begrepen het verrichten of hebben ver�
richt van arbeid als zodanig door een artiest of sportbeoefenaar die inwoner is van
een verdragsland en niet in dienstbetrekking staat tot een inhoudingsplichtige in de
zin van de Wet op de loonbelasting 1964. Voor de toepassing van het tweede lid, on�
derdeel c, worden onder werkzaamheden in Nederland niet begrepen de werkzaam�
heden als zodanig van een artiest of sportbeoefenaar die inwoner is van een verdrags�
land. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een verdragsland verstaan een
land waarmee de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele be�
lasting heeft gesloten alsmede de Nederlandse Antillen en Aruba, en onder een niet�
verdragsland alle overige landen.
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Verlies uit werk en 
woning

4. Indien de berekening van het inkomen uit werk en woning in Nederland leidt tot
een negatief bedrag wordt dit aangemerkt als een verlies uit werk en woning in Ne�
derland. De verrekening van dit verlies vindt plaats overeenkomstig de regels van af�
deling 3.13.

5. Verliezen uit werk en woning zijn de verliezen uit werk en woning die betrek�
king hebben op jaren waarin de buitenlandse belastingplichtige binnenlands belas�
tingplichtig was en de verliezen uit werk en woning in Nederland.

Onroerende zaken 6. In Nederland gelegen onroerende zaken, daaronder begrepen rechten die samen�
hangen met de exploratie en exploitatie van in Nederland aanwezige natuurlijke rijk�
dommen waaronder ook wordt gerekend de opwekking van energie uit het water, de
stromen en de winden, of rechten waaraan deze zijn onderworpen, die tot het vermo�
gen van een onderneming behoren, behoren tot het vermogen van een Nederlandse
onderneming.

Gedeeltelijk buiten 
Nederland vervulde 
dienstbetrekking

7. De gedeeltelijk buiten Nederland vervulde dienstbetrekking voor een inhou�
dingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, wordt geacht geheel
in Nederland te zijn vervuld. De eerste volzin vindt geen toepassing voorzover het
loon uit die dienstbetrekking met inachtneming van de Belastingregeling voor het
Koninkrijk of verdragen waarbij de Staat der Nederlanden partij is, feitelijk is onder�
worpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege een andere mogend�
heid wordt geheven. De eerste volzin vindt evenmin toepassing indien de dienstbe�
trekking nagenoeg geheel buiten Nederland wordt vervuld en het loon is onderwor�
pen aan een belasting naar het inkomen die door een andere mogendheid wordt
geheven en het loon niet op grond van een verdrag ter voorkoming van dubbele be�
lasting of op grond van enige andere regel van interregionaal of internationaal recht
in feite slechts in Nederland aan een belasting naar het inkomen is onderworpen. De
buiten Nederland vervulde functie van bestuurder of commissaris van een in Neder�
land gevestigd lichaam, alsmede de dienstbetrekking bij een Nederlandse publiek�
rechtelijke rechtspersoon dan wel de dienstbetrekking waarbij in het kader van een
uitzending op het grondgebied van een andere mogendheid werkzaamheden zijn of
worden verricht op grond van een verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is,
worden steeds geacht in Nederland te zijn vervuld.

Pensioenregeling 8. 
a. Tot belastbaar loon wordt gerekend de waarde in het economisch verkeer van

opgebouwde aanspraken uit een pensioenregeling indien de verplichtingen volgens
de pensioenregeling waarop die aanspraken berusten geheel of gedeeltelijk zijn on�
dergebracht bij een ander lichaam dan bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen
a, b, d, e en f van de Wet op de loonbelasting 1964. Tot de waarde in het economische
verkeer wordt niet gerekend het met pensioenpremies behaalde rendement over een
periode waarin de belastingplichtige geen binnenlands belastingplichtige is geweest.

b. Indien onderdeel a toepassing vindt met betrekking tot de waarde van aanspra�
ken die eerder op grond van:

1°. onderdeel a in het Nederlandse inkomen uit werk en woning is begrepen,
wordt, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, dat inkomen met die
waarde van de aanspraken verlaagd. De inspecteur vermindert dienovereenkomstig
de conserverende aanslag bij voor bezwaar vatbare beschikking. Rechtsmiddelen te�
gen deze beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op de grootte van de
vermindering;

2°. artikel 3.83 in het belastbare inkomen uit werk en woning is begrepen, wordt,
voorzover de belasting ter zake van die aanspraken is voldaan, dat inkomen met die
waarde van de aanspraken verlaagd en de eerder opgelegde conserverende aanslag
door de inspecteur verminderd bij voor bezwaar vatbare beschikking. Rechtsmidde�
len tegen deze beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op de grootte van
de vermindering.
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c. Indien artikel 19b van de Wet op de loonbelasting 1964 toepassing heeft gevon�
den wordt het belastbaar loon verminderd met de waarde van de aanspraken die zijn
gerekend tot het loon met toepassing van artikel 3.83 dan wel met toepassing van on�
derdeel a, voorzover de belasting ter zake van de waarde van die aanspraken is vol�
daan.

d. Op verzoek van de belastingplichtige wordt, indien de waarde van aanspraken
op grond van onderdeel a is begrepen in het Nederlandse inkomen uit werk en wo�
ning van een vorig kalenderjaar, en

1°. wordt voldaan aan de voorwaarden voor uitstel van betaling als bedoeld in ar�
tikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990, en

2°. de verplichtingen waarop de aanspraken berusten geheel zijn ondergebracht bij
een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, b, d, e of f, van
de Wet op de loonbelasting 1964, het Nederlandse inkomen uit werk en woning van
dat vorige kalenderjaar met die waarde van de aanspraken verlaagd. De inspecteur
vermindert dienovereenkomstig de conserverende aanslag over dat jaar bij voor be�
zwaar vatbare beschikking. Rechtsmiddelen tegen deze beschikking kunnen uitslui�
tend betrekking hebben op de grootte van de vermindering.

e. De waarde van de opgebouwde aanspraken wordt verminderd met de waarde
van de aanspraken die niet ten laste zijn gekomen van Nederlands belastbaar inko�
men uit werk en woning.

Negatieve uitgaven 
voor inkomensvoor-
zieningen

9. Het bedrag van de belastbare periodieke uitkeringen uit een aanspraak wordt
verminderd met de ter zake van die aanspraak in aanmerking genomen negatieve uit�
gaven voor inkomensvoorzieningen voorzover de belasting die is verschuldigd over
die negatieve uitgaven is voldaan.

Lijfrente10. Bij een aanspraak op periodieke uitkeringen vindt artikel 3.133, tweede lid, on�
derdelen h en j, alleen toepassing indien door de buitenlandse belastingplichtige in
het kalenderjaar ter zake van de aanspraak premie is voldaan die als uitgaven voor
inkomensvoorzieningen in aanmerking is genomen. De vorige volzin geldt bij on�
derdeel h niet voor het jaar van de in dat onderdeel bedoelde overgang van de lijf�
renteverplichtingen.

11. Het bij een buitenlandse belastingplichtige op grond van artikel 3.133, tweede
lid, onderdelen h of j, in aanmerking te nemen bedrag aan negatieve uitgaven wordt
in de bij ministeriële regeling te bepalen gevallen en onder de in die regeling te stel�
len voorwaarden, verminderd met de negatieve uitgaven die bij hem ter zake van de�
zelfde aanspraken op grond van artikel 3.136 in aanmerking zijn genomen.

12. Voorzover bij een buitenlandse belastingplichtige de negatieve uitgaven voor
inkomensvoorzieningen die op grond van artikel 3.133, tweede lid, onderdelen h of
j, in aanmerking worden genomen, eveneens zijn begrepen in het belastbaar inko�
men uit werk en woning in Nederland van een vorig kalenderjaar, wordt, onder bij
ministeriële regeling te stellen voorwaarden, het belastbaar inkomen uit werk en wo�
ning in Nederland van dat vorig kalenderjaar met die daarin begrepen negatieve uit�
gaven verlaagd. De verlaging vindt plaats door vermindering van de aanslag over dat
jaar bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. Rechtsmiddelen tegen
deze beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op de grootte van de ver�
mindering.

Buitenlands gezel-
schap

13. Voor de toepassing van het tweede lid wordt een niet in Nederland wonende
natuurlijke persoon die deel uitmaakt van een buitenlands gezelschap als bedoeld in
artikel 5b van de Wet op de loonbelasting 1964, geacht een evenredig deel, gerela�
teerd aan het aantal leden van het gezelschap, te hebben genoten van de door het ge�
zelschap voor het optreden of de sportbeoefening ontvangen gage, bedoeld in artikel
35g van de Wet op de loonbelasting 1964, behoudens voorzover hij aannemelijk
maakt dat hij een ander deel van de gage heeft genoten.
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14. Tot het belastbaar loon ter zake van het in Nederland verrichten of hebben ver�
richt van arbeid worden gerekend:

1°. uitkeringen op grond van artikel 14 of 15 van het Besluit van het Europees Par�
lement nr. 2005/684/EG, Euratom, van 28 september 2005 houdende aanneming van
het Statuut van de leden van het Europees Parlement (PbEU L 262/I), aan een in Ne�
derland gekozen lid of voormalig lid van het Europees Parlement;

2°. uitkeringen op grond van artikel 17 van het onder 1° bedoelde Besluit aan de
echtgenoot of partner van een in Nederland gekozen lid of voormalig lid van het Eu�
ropees Parlement;

3°. uitkeringen op grond van artikel 17 van het onder 1° bedoelde Besluit aan de
ten laste van een in Nederland gekozen lid of voormalig lid van het Europees Parle�
ment komende kinderen.

15. Tot het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland worden
gerekend uitkeringen op grond van de artikelen 9 en 13 van het in het veertiende lid
bedoelde Besluit aan een in Nederland gekozen lid of voormalig lid van het Euro�
pees Parlement.

16. De in het achtste lid, onderdelen b, c en e, bedoelde verlaging vindt mede plaats
met de aanspraken en bijdragen, bedoeld in artikel 3.136, derde en vierde lid.

Vrijstelling interna-
tionaal verkeer

Artikel 7.3. Vrijstelling internationaal verkeer
Tot het drijven van een Nederlandse onderneming behoort niet het vervoer te water
of door de lucht van personen en zaken tussen plaatsen buiten Nederland en plaatsen
in Nederland, en tussen plaatsen buiten Nederland onderling (vervoer in het interna�
tionaal verkeer), tenzij de leiding van de onderneming in Nederland is gevestigd.

Werkzaamheden 
buitengaats

Artikel 7.4. Werkzaamheden buitengaats
Werkzaamheden die in het kader van een onderneming worden verricht gedurende
een aaneengesloten periode van ten minste 30 dagen in, op of boven het Noordzee�
winningsgebied, vormen een Nederlandse onderneming. Het Noordzeewinningsge�
bied bestaat uit de territoriale zee van Nederland alsmede het buiten de territoriale
zee onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan,
voorzover het Koninkrijk der Nederlanden daar op grond van het internationale recht
rechten mag uitoefenen op het gebied van de exploratie en exploitatie van natuurlijke
rijkdommen.

Afdeling 7.3
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang 

Belastbaar (binnen-
lands) inkomen 
conform box 2

Artikel 7.5. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
1. Het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde

vennootschap is het inkomen uit een niet tot het vermogen van een onderneming be�
horend aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap, vermin�
derd met de verliezen uit aanmerkelijk belang, berekend volgens de regels van
hoofdstuk 4, met uitzondering van de in artikel 4.12 genoemde persoonsgebonden
aftrek. Voor de toepassing van de eerste volzin is afdeling 4.2 van overeenkomstige
toepassing. Voor de beoordeling van de vraag of er een aanmerkelijk belang is, is
artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, niet van toepassing.

Verlies uit AB 2. Indien de berekening van het inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Neder�
land gevestigde vennootschap leidt tot een negatief bedrag wordt dit aangemerkt als
een verlies uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap. De
verrekening van dit verlies vindt plaats overeenkomstig de regels van afdeling 4.10.

3. Verliezen uit aanmerkelijk belang zijn de verliezen uit aanmerkelijk belang die
betrekking hebben op jaren waarin de buitenlandse belastingplichtige binnenlands
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belastingplichtig was en de verliezen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland ge�
vestigde vennootschap.

Aandelenfusie4. Artikel 4.41, eerste lid, is niet van toepassing indien de vennootschap die de aan�
delen of winstbewijzen verwerft niet in Nederland is gevestigd.

Splitsing5. Artikel 4.41, tweede en derde lid, is niet van toepassing indien en voorzover de
verkrijgende vennootschap niet in Nederland is gevestigd.

Fictieve vestiging6. Behoudens voor de toepassing van het vierde en vijfde lid, wordt een lichaam
dat ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest gedurende tien jaar na ver�
plaatsing van de werkelijke leiding van het lichaam uit Nederland nog geacht in Ne�
derland te zijn gevestigd.

Verplaatsen werke-
lijke leiding

7. Een verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap uit Nederland
is een vervreemding van het aanmerkelijk belang.

VerkrijgingsprijsArtikel 7.6. Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
1. Als verkrijgingsprijs van aandelen en winstbewijzen die tot een aanmerkelijk

belang behoren, geldt de waarde in het economische verkeer op het tijdstip waarop
de binnenlandse belastingplicht in Nederland is geëindigd, indien bij de beëindiging
van de binnenlandse belastingplicht van de belastingplichtige vervreemdingsvoor�
delen in aanmerking zijn genomen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing na een vervreemding als be�
doeld in artikel 7.5, zevende lid.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld inzake de
verkrijgingsprijs indien artikel 26 van de Invorderingswet 1990 is toegepast.

Delegatie4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts regels worden gesteld inzake
de verkrijgingsprijs van de aandelen of winstbewijzen die zijn verkregen van een na�
tuurlijk persoon bij wie ter zake van die vervreemding te conserveren inkomen is ge�
noten, indien artikel 26 van de Invorderingswet 1990 is toegepast.
(Zie ook: art. 21 Uitv.besl. IB 2001)

Afdeling 7.4
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 

Belastbaar (binnen-
lands) inkomen 
conform box 3

Artikel 7.7. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
1. Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland is het voordeel dat

een belastingplichtige geniet uit sparen en beleggen in Nederland, berekend volgens
de regels van hoofdstuk 5, met uitzondering van de in artikel 5.1 genoemde per�
soonsgebonden aftrek. Het voordeel uit sparen en beleggen in Nederland wordt ge�
steld op 4% (forfaitair rendement) van het gemiddelde van de rendementsgrondslag
in Nederland aan het begin van het kalenderjaar (begindatum) en de rendements�
grondslag in Nederland aan het einde van het kalenderjaar (einddatum).

Rendementsgrond-
slag in Nederland

2. De rendementsgrondslag in Nederland is de waarde van de bezittingen in Ne�
derland verminderd met de waarde van de schulden in verband met die bezittingen
in Nederland. Bezittingen in Nederland zijn:

a. in Nederland gelegen onroerende zaken;
b. rechten die direct of indirect betrekking hebben op in Nederland gelegen onroe�

rende zaken en
c. rechten op aandelen in de winst van een onderneming waarvan de leiding in Ne�

derland is gevestigd, voorzover zij niet voortspruiten uit effectenbezit of uit dienst�
betrekking en zij niet op grond van de afdelingen 7.2 of 7.3 zijn belast.

Onroerende zaken3. Onder in Nederland gelegen onroerende zaken worden begrepen rechten die sa�
menhangen met de exploratie of de exploitatie van in Nederland aanwezige natuur�
lijke rijkdommen.
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Deel van het jaar 
buitenlands belas-
tingplichtig

4. Indien de belastingplichtige niet het gehele jaar belastbaar inkomen uit sparen
en beleggen in Nederland geniet, wordt bij de bepaling van het forfaitair rendement
de begindatum vervangen door het latere tijdstip waarop de belastingplichtige aan�
vangt belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland te genieten, of wordt
de einddatum vervangen door het eerdere tijdstip waarop de belastingplichtige op�
houdt belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland te genieten. Daarbij
wordt het percentage van 4 naar tijdsgelang herleid, waarbij gedeelten van maanden
worden verwaarloosd.

HOOFDSTUK 8
HEFFINGSKORTING 

Afdeling 8.1
Aansluiting belasting- en premieheffing 

Artikel 8.1. Definities
In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Belastingtarief eer-
ste schijf

a. belastingtarief eerste schijf: het in de eerste regel van de vierde kolom van de
tabel in artikel 2.10 opgenomen percentage;

Gecombineerde 
inkomensheffing

b. gecombineerde inkomensheffing: het gezamenlijke bedrag, na toepassing van re�
gelingen ter voorkoming van dubbele belasting, van de belasting op het belastbare
inkomen uit werk en woning, de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerke�
lijk belang, de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen en de vol�
gens artikel 10 van de Wet financiering sociale verzekeringen berekende premie
voor de volksverzekeringen;

Gecombineerd hef-
fingspercentage

c. gecombineerd heffingspercentage: de som van het belastingtarief eerste schijf en
de op grond van artikel 11 van de Wet financiering sociale verzekeringen vastgestel�
de premiepercentages voor de algemene ouderdomsverzekering, de nabestaanden�
verzekering en de algemene verzekering bijzondere ziektekosten;

Gecombineerde 
heffingskorting

d. gecombineerde heffingskorting: het gezamenlijke bedrag van de heffingskorting
voor de inkomstenbelasting, de heffingskorting voor de algemene ouderdomsverze�
kering, de heffingskorting voor de nabestaandenverzekering en de heffingskorting
voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten.

Standaardheffings-
korting

Artikel 8.2. Bedrag van de standaardheffingskorting
De standaardheffingskorting is het gezamenlijke bedrag van:

a. de algemene heffingskorting (artikel 8.10); 
b. de arbeidskorting (artikel 8.11);
c. de doorwerkbonus (artikel 8.12);
d. vervallen;
e. de inkomensafhankelijke combinatiekorting (artikel 8.14a);
f. de ouderschapsverlofkorting (artikel 8.14b);
g. de alleenstaande�ouderkorting (artikel 8.15);
h. de aanvullende alleenstaande�ouderkorting (artikel 8.16); 
i. de jonggehandicaptenkorting (artikel 8.16a);
j. de ouderenkorting (artikel 8.17); 
k. de alleenstaande ouderenkorting (artikel 8.18);
l. de levensloopverlofkorting (artikel 8.18a);
m. de korting voor maatschappelijke beleggingen (artikel 8.19) en
n. de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen (ar�

tikel 8.20).
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Inwerkingtreding 
op een bij KB te 
bepalen tijdstip

Zie voor de wijzigingen die bij Koninklijk Besluit in werking treden, artikel I, onder-
deel EEa, van de Overige fiscale maatregelen 2010 (Stb. 2009, 610). Genoemd ar-
tikel luidt als volgt:
EEa. Aan artikel 8.2 wordt, onder vervanging van 'en' aan het slot van onderdeel m
door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n
door 'en', een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. de korting voor MKB-beleggingen (artikel 8.21). 

Heffingskorting 
voor de inkomsten-
belasting

Artikel 8.3. Berekening heffingskorting voor de inkomstenbelasting
De heffingskorting voor de inkomstenbelasting is het deel van de standaardheffings�
korting dat tot de standaardheffingskorting in dezelfde verhouding staat als het be-
lastingtarief eerste schijf staat tot het gecombineerde heffingspercentage.

Heffingskorting 
voor de algemene 
ouderdomsverzeke-
ring

Artikel 8.4. Berekening heffingskorting voor de algemene ouderdomsverzeke-
ring
De heffingskorting voor de algemene ouderdomsverzekering is het deel van de stan�
daardheffingskorting dat tot de standaardheffingskorting in dezelfde verhouding
staat als het volgens artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzeke�
ringen vastgestelde premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering
staat tot het gecombineerde heffingspercentage.

Heffingskorting 
voor de nabestaan-
denverzekering

Artikel 8.5. Berekening heffingskorting voor de nabestaandenverzekering
De heffingskorting voor de nabestaandenverzekering is het deel van de standaard�
heffingskorting dat tot de standaardheffingskorting in dezelfde verhouding staat als
het volgens artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen
vastgestelde premiepercentage voor de nabestaandenverzekering staat tot het ge-
combineerde heffingspercentage.

Heffingskorting 
voor de algemene 
verzekering bijzon-
dere ziektekosten

Artikel 8.6. Berekening heffingskorting voor de algemene verzekering bijzon-
dere ziektekosten
De heffingskorting voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten is het deel
van de standaardheffingskorting dat tot de standaardheffingskorting in dezelfde ver�
houding staat als het volgens artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale
verzekeringen vastgestelde premiepercentage voor de algemene verzekering bijzon�
dere ziektekosten staat tot het gecombineerde heffingspercentage.

Bijzondere regelsArtikel 8.7. Bijzondere regels voor de berekening van de heffingskortingen
1. Bij de toepassing van artikel 8.3, artikel 8.5 en artikel 8.6 op het deel van de stan�

daardheffingskorting dat op de doorwerkbonus, de ouderenkorting, de alleenstaande
ouderenkorting, de korting voor maatschappelijke beleggingen of de korting voor di�
recte beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen betrekking heeft, wordt
het gecombineerde heffingspercentage verminderd met het volgens artikel 11, eerste
lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen voor de algemene ouderdomsver�
zekering vastgestelde premiepercentage. In dat geval wordt het aan de heffingskor�
ting voor de algemene ouderdomsverzekering toerekenbare deel van de doorwerk�
bonus, de ouderenkorting, de alleenstaande ouderenkorting, de korting voor maat�
schappelijke beleggingen en de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en
culturele beleggingen in afwijking van artikel 8.4 op nihil gesteld.

Jaar van 65 worden2. In het jaar waarin de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt bij
de toepassing van artikel 8.4 op het deel van de standaardheffingskorting dat niet op
de doorwerkbonus, de ouderenkorting, de alleenstaande ouderenkorting, de korting
voor maatschappelijke beleggingen en de korting voor directe beleggingen in durf�
kapitaal en culturele beleggingen betrekking heeft, het daar genoemde, volgens arti�
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kel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen vastgestelde pre�
miepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering verlaagd met dat deel van
het laatstgenoemde percentage dat daartoe in dezelfde verhouding staat als de in het
kalenderjaar vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin de belastingplichtige
de leeftijd van 65 jaar bereikt resterende periode van premieplicht voor de volksver�
zekeringen staat tot de periode van premieplicht voor de volksverzekeringen vanaf
het begin van het kalenderjaar.

Maximum heffings-
korting

Artikel 8.8. Maximum gecombineerde heffingskorting
De gecombineerde heffingskorting bedraagt maximaal het bedrag van de gecombi-
neerde inkomensheffing.

Verhoging maxi-
mum gecombineer-
de heffingskorting

Artikel 8.9. Verhoging maximum gecombineerde heffingskorting bij minstver-
dienende partner

1. Indien de gecombineerde heffingskorting door artikel 8.8 wordt beperkt tot een
bedrag beneden het niveau van 86 2/3% van de algemene heffingskorting vermeer�
derd met de voor de belastingplichtige geldende arbeidskorting, inkomensafhanke�
lijke combinatiekorting, ouderschapsverlofkorting en levensloopverlofkorting
(toetsniveau) wordt, indien de belastingplichtige in het kalenderjaar gedurende meer
dan zes maanden dezelfde partner heeft, de gecombineerde heffingskorting daarna
verhoogd tot het toetsniveau. De verhoging bedraagt echter maximaal het bedrag van
de door de partner verschuldigde gecombineerde inkomensheffing verminderd met
zijn gecombineerde heffingskorting.

2. Ten aanzien van de belastingplichtige die geboren is vóór 1 januari 1972 en ten
aanzien van de belastingplichtige tot wiens huishouden in het kalenderjaar geduren�
de meer dan zes maanden een kind behoort dat bij de aanvang van het kalenderjaar
de leeftijd van 6 jaar niet heeft bereikt en gedurende die tijd op hetzelfde woonadres
als de belastingplichtige staat ingeschreven in de basisadministratie persoonsgege�
vens, wordt voor de bepaling van het toetsniveau de algemene heffingskorting voor
100% in aanmerking genomen.

3. De verhoging van de gecombineerde heffingskorting wordt verlaagd met het be�
drag van de belastingvermindering volgens regelingen ter voorkoming van dubbele
belasting.

4. Dit artikel is niet van toepassing indien de belastingplichtige bij de aanvang van
het kalenderjaar de leeftijd van 30 jaar niet heeft bereikt en in het kalenderjaar gedu�
rende meer dan zes maanden in belangrijke mate door zijn ouders is onderhouden.

5. De belastingplichtige die uitsluitend door zijn overlijden in het kalenderjaar of
het overlijden van zijn partner niet voldoet aan de voorwaarde van het eerste lid in�
zake het gedurende meer dan zes maanden hebben van dezelfde partner in het kalen�
derjaar wordt, voor de toepassing van dit artikel, geacht meer dan zes maanden de�
zelfde partner te hebben gehad. Indien uitsluitend als gevolg van het overlijden in het
kalenderjaar van een in het tweede lid bedoeld kind niet voldaan wordt aan de in dat
lid bedoelde termijn van zes maanden, wordt voor de toepassing van dit artikel met
betrekking tot dat jaar wel geacht te zijn voldaan aan die termijn.

Bijzondere verho-
ging heffingskorting 
inkomstenbelas-
ting niet-inwoners

Artikel 8.9a. Bijzondere verhoging heffingskorting voor de inkomstenbelasting
voor niet-inwoners

1. De bijzondere verhoging van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting
geldt voor de belastingplichtige die recht heeft op de verhoging van de gecombineer�
de heffingskorting, bedoeld in artikel 8.9, maar die deze verhoging als niet�premie�
plichtige niet�inwoner niet volledig kan effectueren. De bijzondere verhoging geldt
uitsluitend voor inwoners van een andere lidstaat van de Europese Unie of van een
bij ministeriële regeling aangewezen andere mogendheid waarmee Nederland een
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regeling ter voorkoming van dubbele belasting is overeengekomen die voorziet in de
uitwisseling van inlichtingen.

2. De bijzondere verhoging van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting is
gelijk aan de verhoging van de gecombineerde heffingskorting, voorzover de belas�
tingplichtige daarop als niet�premieplichtige niet�inwoner geen recht heeft, maar hij
daarop wel recht zou hebben indien hij premieplichtig inwoner van Nederland zou
zijn.

3. De bijzondere verhoging van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting is
echter niet hoger dan het gezamenlijke bedrag van de belasting na toepassing van re�
gelingen ter voorkoming van dubbele belasting, en de premie voor de volksverzeke�
ringen die zijn partner is verschuldigd over het belastbare inkomen uit werk en wo�
ning, verminderd met zijn gecombineerde heffingskorting.
(Zie ook: art. 44a Uitv.reg. IB 2001)

Afdeling 8.2
Elementen van de standaardheffingskorting 

Algemene heffings-
korting

Artikel 8.10. Algemene heffingskorting
1. De algemene heffingskorting geldt voor iedere belastingplichtige.
2. De algemene heffingskorting bedraagt € 1987.

ArbeidskortingArtikel 8.11. Arbeidskorting
1. De arbeidskorting geldt voor de belastingplichtige die met tegenwoordige arbeid

winst uit een onderneming, loon of resultaat uit een werkzaamheid geniet.
2. De arbeidskorting wordt berekend over het gezamenlijke bedrag van hetgeen

met tegenwoordige arbeid is genoten als winst uit een of meer ondernemingen, loon
en resultaat uit een of meer werkzaamheden (arbeidskortingsgrondslag). De arbeids�
korting bedraagt:

a. 1,737% van de arbeidskortingsgrondslag met een maximum van € 157, ver�
meerderd met:

b. 11,888% van de arbeidskortingsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan
€ 9041, waarbij de som van de bedragen berekend op de voet van de onderdelen a en
b niet meer bedraagt dan € 1489, en verminderd met:

c. 1,25 % van de arbeidskortingsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan
€ 43 385, met dien verstande dat de vermindering ten hoogste € 56 bedraagt.

Ingeval de arbeidskortingsgrondslag niet meer bedraagt dan € 43 385, bedraagt de
arbeidskorting ten minste de volgens artikel 22a van de Wet op de loonbelasting
1964 toegekende arbeidskorting, maar maximaal het in de tweede volzin, onderdeel
b, als laatste vermelde bedrag.

Verhoging vanaf 57 
jaar

3. In afwijking van het tweede lid wordt:
a. ingeval de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van

57 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 60, het percentage en het laatstver�
melde bedrag, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, vervangen door
14,235%, onderscheidenlijk door € 1752;

b. ingeval de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van
60 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 62, het percentage en het laatstver�
melde bedrag, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, vervangen door
16,555%, onderscheidenlijk door € 2012;

c. ingeval de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van
62 jaar heeft bereikt, het percentage en het laatstvermelde bedrag, bedoeld in het
tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, vervangen door 18,884%, onderscheidenlijk
door € 2273.
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Doorwerkbonus Artikel 8.12. Doorwerkbonus
1. De doorwerkbonus geldt voor de belastingplichtige die:
a. bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, en
b. in het kalenderjaar een arbeidskortingsgrondslag heeft die meer bedraagt dan

€ 9041.
2. Voor de belastingplichtige die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van

61 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 62 jaar, bedraagt de doorwerkbo�
nus 5% van de doorwerkbonusgrondslag.

3. Voor de belastingplichtige die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van
62 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 63 jaar, bedraagt de doorwerkbo�
nus 7% van de doorwerkbonusgrondslag.

4. Voor de belastingplichtige die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van
63 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 64 jaar, bedraagt de doorwerkbo�
nus 10% van de doorwerkbonusgrondslag.

5. Voor de belastingplichtige die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van
64 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 66 jaar, bedraagt de doorwerkbo�
nus 2% van de doorwerkbonusgrondslag.

6. Voor de belastingplichtige die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van
66 jaar heeft bereikt, bedraagt de doorwerkbonus 1% van de doorwerkbonusgrond�
slag.

7. De doorwerkbonusgrondslag is het gedeelte van de arbeidskortingsgrondslag
dat € 9041 te boven gaat, maar bedraagt maximaal € 46 790.

Artikel 8.13 en 8.14. Vervallen

Inkomensafhanke-
lijke combinatie-
korting

Artikel 8.14a. Inkomensafhankelijke combinatiekorting
1. De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor de belastingplichtige in�

dien:
a. hij met tegenwoordige arbeid meer dan € 4706 winst uit een of meer onderne�

mingen, loon of resultaat uit een of meer werkzaamheden heeft genoten of in aan�
merking komt voor de zelfstandigenaftrek;

b. in het kalenderjaar ten minste zes maanden tot zijn huishouden een kind behoort
dat:

1°. bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt en
2°. gedurende die tijd op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat inge�

schreven in de basisadministratie persoonsgegevens, en
c. hij in het kalenderjaar geen partner heeft, dan wel indien hij wel een partner

heeft, hij in het kalenderjaar met tegenwoordige arbeid minder aan winst uit een of
meer ondernemingen, loon of resultaat uit een of meer werkzaamheden heeft geno�
ten dan zijn partner met tegenwoordige arbeid uit die bronnen heeft genoten.

Bij ministeriële regeling wordt bepaald in welke gevallen niet behoeft te worden
voldaan aan het in onderdeel b, onder 2°, opgenomen vereiste.

2. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt € 775, vermeerderd met
3,8% van de arbeidskortingsgrondslag, bedoeld in artikel 8.11, tweede lid, eerste
volzin, voor zover deze grondslag bij de belastingplichtige meer beloopt dan € 4706,
doch niet meer dan € 1859.

3. Indien het in het kalenderjaar uit de in het eerste lid bedoelde bronnen genoten
inkomen van de belastingplichtige gelijk is aan dat van zijn partner, geldt de inko�
mensafhankelijke combinatiekorting alleen voor de oudste belastingplichtige.

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder partner mede verstaan een in ar�
tikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 2° tot en met 5°, bedoelde verbonden per�
soon.
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5. Indien uitsluitend als gevolg van het overlijden in het kalenderjaar van de belas�
tingplichtige dan wel van een in het eerste lid, onderdeel b, bedoeld kind niet voldaan
wordt aan de in dat lid bedoelde termijn van zes maanden, wordt voor de toepassing
van dit artikel met betrekking tot dat jaar wel geacht te zijn voldaan aan die termijn.

Ouderschapsverlof-
korting

Artikel 8.14b. Ouderschapsverlofkorting
1. De ouderschapsverlofkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalen�

derjaar gebruik maakt van zijn recht op ouderschapsverlof als bedoeld in hoofdstuk
6 van de Wet arbeid en zorg.

Hoogte2. De ouderschapsverlofkorting bedraagt 50% van het wettelijk minimumloon per
werkdag, zoals bepaald bij of krachtens artikel 8 van de Wet minimumloon en mini�
mumvakantiebijslag, per werkdag opgenomen ouderschapsverlof in het kalender�
jaar, met dien verstande dat de ouderschapsverlofkorting niet meer bedraagt dan het
in het voorafgaande kalenderjaar genoten belastbare loon verminderd met het in het
kalenderjaar genoten belastbare loon.

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepas�
sing van dit artikel.
(Zie ook: art. 44c, 44d Uitv.reg. IB 2001)

Alleenstaande-
ouderkorting

Artikel 8.15. Alleenstaande-ouderkorting
1. De alleenstaande�ouderkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalen�

derjaar gedurende meer dan zes maanden:
a. geen partner heeft;
b. een huishouding voert met een kind dat in belangrijke mate door hem wordt on�

derhouden en op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in
de basisadministratie persoonsgegevens, en

c. deze huishouding voert met geen ander dan kinderen die bij de aanvang van het
kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt. 

2. De alleenstaande�ouderkorting bedraagt € 945.
Zesmaandseis en 
overlijden

3. Indien uitsluitend als gevolg van het overlijden in het kalenderjaar van de belas�
tingplichtige dan wel van een in het eerste lid, onderdeel b, bedoeld kind niet voldaan
wordt aan de in het eerste lid bedoelde termijn van zes maanden, wordt voor de toe�
passing van dit artikel met betrekking tot dat jaar wel geacht te zijn voldaan aan die
termijn.

Aanvullende 
alleenstaande-
ouderkorting

Artikel 8.16. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting
1. De aanvullende alleenstaande�ouderkorting geldt voor de belastingplichtige in�

dien:
a. voor hem de alleenstaande�ouderkorting geldt;
b. hij tegenwoordige arbeid verricht, en
c. in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden tot zijn huishouden een

kind behoort dat bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft
bereikt en gedurende die tijd op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat
ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens.

2. De aanvullende alleenstaande�ouderkorting bedraagt 4,3% van het bedrag dat
met tegenwoordige arbeid aan winst uit een of meer ondernemingen, loon of resul�
taat uit een of meer werkzaamheden is begrepen in het belastbare inkomen uit werk
en woning, maar maximaal € 1513.

Zesmaandseis en 
overlijden

3. Indien uitsluitend als gevolg van het overlijden in het kalenderjaar van de belas�
tingplichtige dan wel van een in het eerste lid, onderdeel c, bedoeld kind niet voldaan
wordt aan de in het eerste lid bedoelde termijn van zes maanden, wordt voor de toe�
passing van dit artikel met betrekking tot dat jaar wel geacht te zijn voldaan aan die
termijn. 
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Jonggehandicap-
tenkorting

Artikel 8.16a. Jonggehandicaptenkorting
1. De jonggehandicaptenkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalen�

derjaar op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten recht
heeft op toekenning van een uitkering of op arbeidsondersteuning, tenzij voor hem
de ouderenkorting geldt.

2. De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 691.

Ouderenkorting Artikel 8.17. Ouderenkorting
1. De ouderenkorting geldt voor de belastingplichtige die bij het einde van het ka�

lenderjaar, of, indien de belastingplicht in de loop van het jaar is geëindigd, bij het
einde van de belastingplicht, de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en die een verzame�
linkomen heeft van niet meer dan € 34 649.

2. De ouderenkorting bedraagt € 684.

Alleenstaande 
ouderenkorting

Artikel 8.18. Alleenstaande ouderenkorting
1. De alleenstaande ouderenkorting geldt voor de belastingplichtige indien hij in

het kalenderjaar in aanmerking komt voor een uitkering als bedoeld in artikel 9, eer�
ste lid, onderdeel a of onderdeel c, van de Algemene Ouderdomswet, of daarvoor in
aanmerking zou komen indien hij zou voldoen aan de voorwaarde van artikel 7, on�
derdeel b, van de Algemene Ouderdomswet.

2. De alleenstaande ouderenkorting bedraagt € 418.

Levensloopverlof-
korting

Artikel 8.18a. Levensloopverlofkorting
1. De levensloopverlofkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalender�

jaar beschikt over een ingevolge een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g
van de Wet op de loonbelasting 1964 opgebouwde voorziening. Voor de belasting�
plichtige die met toepassing van artikel 19g, zesde lid, beschikt over de opgebouwde
voorziening is de levensloopverlofkorting niet van toepassing.

2. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag waarover met toepassing
van artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt beschikt, maar ten hoog�
ste € 199 per kalenderjaar waarin een voorziening in het kader van een levensloop�
regeling is opgebouwd, verminderd met de bedragen aan levensloopverlofkorting
die de belastingplichtige in voorafgaande kalenderjaren reeds heeft genoten.

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepas�
sing van dit artikel.

Artikel 8.18b. Vervallen

Korting voor maat-
schappelijke beleg-
gingen

Artikel 8.19. Korting voor maatschappelijke beleggingen
1. De korting voor maatschappelijke beleggingen geldt voor de belastingplichtige

van wie maatschappelijke beleggingen zijn vrijgesteld op grond van artikel 5.13.
2. De korting voor maatschappelijke beleggingen bedraagt 1,3% van het gemiddel�

de van de bedragen die ingevolge artikel 5.13 op begindatum en op einddatum zijn
vrijgesteld.

Korting voor beleg-
gingen in durfkapi-
taal

Artikel 8.20. Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele be-
leggingen

1. De korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen
geldt voor de belastingplichtige van wie directe beleggingen in durfkapitaal als be�
doeld in artikel 5.17 ingevolge artikel 5.16 zijn vrijgesteld of van wie culturele be�
leggingen ingevolge artikel 5.16 zijn vrijgesteld.

2. De korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen be�
draagt 1,3% van het gemiddelde van de bedragen aan directe beleggingen in durfka�
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pitaal en culturele beleggingen die ingevolge artikel 5.16 op begindatum en op eind�
datum zijn vrijgesteld.

Inwerkingtreding 
op een bij KB te 
bepalen tijdstip

Zie voor de wijzigingen die bij Koninklijk Besluit in werking treden, artikel I, onder-
deel EEb, van de Overige fiscale maatregelen 2010 (Stb. 2009, 610). Genoemd ar-
tikel luidt als volgt:
EEb. Na artikel 8.20 worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 8.21. Korting voor MKB-beleggingen
1. De korting voor MKB-beleggingen geldt voor de belastingplichtige die in het

kalenderjaar bij een emissie aandelen in een MKB-onderneming als bedoeld in ar-
tikel 5.18b of in een MKB-fonds als bedoeld in dat artikel heeft verworven. 

2. De korting voor MKB-beleggingen bedraagt 7,5% van hetgeen door de belas-
tingplichtige op de in het kalenderjaar geëmitteerde aandelen is gestort, doch niet
meer dan € 2813. 

3. De korting voor MKB-beleggingen geldt niet voor zover de in het kalenderjaar
verworven MKB-beleggingen, al dan niet in combinatie met eerder of later verwor-
ven aandelen, op enig moment in het kalenderjaar kwalificeren als een aanmerkelijk
belang als bedoeld in hoofdstuk 4.

Artikel 8.22. Toeslag voor MKB-beleggingen
1. De toeslag voor MKB-beleggingen (heffingstoeslag) geldt voor de belasting-

plichtige die in het kalenderjaar aandelen vervreemdt ter zake waarvan hij in het ka-
lenderjaar of in een van de drie voorafgaande kalenderjaren de korting voor MKB-
beleggingen, bedoeld in artikel 8.21, heeft genoten. De toeslag bedraagt 7,5% van
de waarde in het economische verkeer van de vervreemde aandelen dan wel, wan-
neer dat meer is, een bedrag gelijk aan de eerder ter zake van die aandelen genoten
korting voor MKB-beleggingen. 

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vervreemding mede verstaan het-
geen daaronder wordt verstaan in artikel 4.16. Een aandelenfusie als bedoeld in ar-
tikel 3.55 wordt niet als een vervreemding aangemerkt. Bij ministeriële regeling
kunnen ook andere situaties worden aangegeven die niet als een vervreemding wor-
den aangemerkt. 

Artikel 8.21. Vervallen

HOOFDSTUK 9
WIJZE VAN HEFFING 

Afdeling 9.1
Heffing bij wege van aanslag

Heffing bij wege 
van aanslag

Artikel 9.1. Heffing bij wege van aanslag of conserverende aanslag
1. De belasting, bedoeld in de artikelen 2.7 en 2.8, wordt geheven bij wege van

aanslag.
Heffing bij wege 
van conserverende 
aanslag

2. De belasting, bedoeld in artikel 2.9, wordt geheven bij wege van conserverende
aanslag.

3. Indien de belastingplichtige ook premieplichtig is voor de volksverzekeringen
geschiedt de heffing van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen door
middel van één belastingaanslag en voorzover de heffing plaatsvindt bij wege van
conserverende aanslag, door middel van één conserverende belastingaanslag. Hier�
bij zijn de regels die gelden voor de heffing en de invordering van de inkomstenbe�
lasting van overeenkomstige toepassing. In dat geval wordt, indien artikel 67a van
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de Algemene wet inzake rijksbelastingen toepassing vindt, die bepaling eenmaal
toegepast.

Voorheffingen Artikel 9.2. Voorheffingen
1. De voorheffingen zijn:
a. de geheven loonbelasting met uitzondering van de als eindheffing geheven loon�

belasting;
b. de geheven dividendbelasting;
c. de op prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting die betrekking heeft op

bestanddelen van het verzamelinkomen;
d. de door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg of de Republiek

Oostenrijk geheven bronbelasting, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de richtlijn
nr. 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende be�
lastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Pb EG L
157), over een uit die lidstaat als uiteindelijk gerechtigde in de zin van de richtlijn
ontvangen rentebetaling als bedoeld in artikel 6 van die richtlijn, en

e. de op grond van artikel 12 van het Besluit van het Europees Parlement nr. 2005/
684/EG, Euratom, van 28 september 2005 houdende aanneming van het Statuut van
de leden van het Europees Parlement (PbEU L 262/I), geheven gemeenschapsbelas�
ting die betrekking heeft op bestanddelen van het verzamelinkomen voor zover het
heffingsrecht op grond van het belastingverdrag aan Nederland is toegewezen.

Dividendstripping 2. In afwijking van het eerste lid wordt dividendbelasting niet als voorheffing in
aanmerking genomen indien de belastingplichtige ten laste van wie de dividendbe�
lasting is ingehouden niet tevens de uiteindelijk gerechtigde is tot de opbrengst waar�
op dividendbelasting is ingehouden. Niet als uiteindelijk gerechtigde wordt be�
schouwd degene die in samenhang met de genoten opbrengst een tegenprestatie
heeft verricht als onderdeel van een samenstel van transacties waarbij aannemelijk
is dat:

a. de opbrengst geheel of gedeeltelijk direct of indirect ten goede is gekomen aan
een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in mindere mate gerechtigd is tot ver�
mindering, teruggaaf of verrekening van dividendbelasting dan degene die de tegen�
prestatie heeft verricht; en

b. deze natuurlijk persoon of rechtspersoon een positie in aandelen, winstbewijzen
of geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 op directe of indirecte wijze behoudt of verkrijgt die
vergelijkbaar is met zijn positie in soortgelijke aandelen, winstbewijzen of geldle�
ningen voorafgaand aan het moment waarop het samenstel van transacties een aan�
vang heeft genomen.

Samenstel 3. Voor de toepassing van het tweede lid:
a. kan van een samenstel van transacties eveneens sprake zijn ingeval transacties

zijn aangegaan op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet
op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt als bedoeld in ar�
tikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht vergelijkbaar systeem dat gelegen of
werkzaam is in een staat die niet een lidstaat is van de Europese Unie;

b. wordt met een samenstel van transacties gelijkgesteld een transactie die betrek�
king heeft op de enkele verwerving van een of meer dividendbewijzen of op de ves�
tiging van kortlopende genotsrechten op aandelen.

Dividendbelasting 4. In afwijking van het eerste lid wordt dividendbelasting niet als voorheffing in
aanmerking genomen indien de dividendbelasting is ingehouden op de opbrengst die
deel uitmaakt van een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht als be�
doeld in artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964 of een voorziening inge�
volge een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van die wet.
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Buitenlands gezel-
schap

5. In afwijking van het eerste lid wordt dividendbelasting niet als voorheffing in
aanmerking genomen indien de dividendbelasting is ingehouden op de opbrengst die
deel uitmaakt van een spaarrekening eigen woning als bedoeld in artikel 3.116a, een
beleggingsrecht eigen woning als bedoeld in artikel 3.116a, een lijfrentespaarreke�
ning als bedoeld in artikel 3.126a of een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in arti�
kel 3.126a.

6. Ten aanzien van een belastingplichtige die deel uitmaakt van een buitenlands
gezelschap als bedoeld in artikel 5b van de Wet op de loonbelasting 1964, wordt ook
als voorheffing aangemerkt een evenredig deel van de loonbelasting die is geheven
over de door het gezelschap ontvangen gage, bedoeld in artikel 35g van die wet,
welk evenredig deel is gerelateerd aan het aan hem toegerekende deel van de door
het gezelschap ontvangen gage.

7. Indien artikel 9.1, derde lid, toepassing vindt, wordt ook als voorheffing aange�
merkt de bij wijze van inhouding geheven premie voor de volksverzekeringen met
uitzondering van de bij wijze van eindheffing geheven premie voor de volksverze�
keringen.

Voorheffing bij bui-
tenlands gezel-
schap

8. De ingevolge dit artikel in aanmerking te nemen voorheffingen gelden niet als
voorheffing voor de bij wege van conserverende aanslag te heffen belasting.

9. Voor buitenlandse belastingplichtigen wordt, in afwijking van het eerste lid,
aanhef en onderdeel b, als voorheffing aangewezen de geheven dividendbelasting
die betrekking heeft op bestanddelen van het verzamelinkomen. De eerste volzin is
van overeenkomstige toepassing met betrekking tot bronbelasting als bedoeld in het
eerste lid, onderdeel d, en bronbelasting als bedoeld in het tiende lid.

10. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de
berekening van de in België verschuldigde belasting en bijdragen en premies sociale
zekerheid die ingevolge artikel 27 van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand ge�
komen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot
het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be�
lastingen inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I
en II, (Trb. 2001, 136), worden aangemerkt als ingehouden Nederlandse loonbelas�
ting.

11. Bij algemene maatregel van bestuur kan als voorheffing worden aangewezen
een door een andere mogendheid dan genoemd in het eerste lid, onderdeel d, gehe�
ven bronbelasting over een uit die mogendheid als uiteindelijk gerechtigde in de zin
van de in dat onderdeel bedoelde richtlijn ontvangen rentebetaling, mits de bronbe�
lasting vergelijkbaar is met die in artikel 11 van de richtlijn en de rentebetaling valt
onder de begripsomschrijving van artikel 6 van de richtlijn. Voor de toepassing van
de eerste volzin worden de afhankelijke en geassocieerde gebieden, bedoeld in arti�
kel 17, tweede lid, onderdeel ii, van de in die volzin bedoelde richtlijn, aangemerkt
als afzonderlijke mogendheden.
(Zie ook: art. 21a Uitv.besl. IB 2001)
(Zie ook: art. 45a Uitv.reg. IB 2001)

Artikel 9.3. Vervallen

Wel of geen aan-
slag

Artikel 9.4. Wel of geen aanslag
1. Een aanslag wordt vastgesteld indien:
a. de verschuldigde belasting het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de

voorlopige teruggaven (voorheffingssaldo), met meer dan € 44 te boven gaat, of
b. de belastingplichtige binnen een bij ministeriële regeling te stellen termijn aan�

gifte heeft gedaan.
Geen aanslag2. In andere gevallen wordt geen aanslag vastgesteld en worden voorheffingen niet

verrekend.
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Uitzonderingen 3. Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing:
a. indien de belastingplichtige in het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar bereikt en

een verzamelinkomen heeft dat uitsluitend bestaat uit een uitkering volgens de Al�
gemene Ouderdomswet;

b. indien de belastingplichtige een niet in Nederland wonende artiest of beroeps�
sporter is als bedoeld in artikel 5a van de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel lid
is van een buitenlands gezelschap in de zin van artikel 5b van die wet, en zijn verza�
melinkomen uitsluitend bestaat uit gage, bedoeld in artikel 35 of 35g van die wet. 

4. Het derde lid, onderdeel a, is niet van toepassing indien een voorlopige teruggaaf
is vastgesteld waarbij ook rekening is gehouden met negatieve bestanddelen van het
belastbare inkomen, dan wel waarbij geheel of gedeeltelijk ten onrechte of tot een
hoger bedrag dan in artikel 8.9, tweede lid, is aangeduid, een verhoging van de ge�
combineerde heffingskorting volgens artikel 8.9 in aanmerking is genomen. In het
laatste geval hoeft de belastingplichtige geen aangifte te doen indien de onjuiste ver�
hoging blijkt bij de aangifte van de partner.

5. In het geval bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt, indien het voorhef�
fingssaldo de verschuldigde belasting niet, of met niet meer dan € 14 te boven gaat,
de aanslag vastgesteld op nihil. Daarbij worden de voorheffingen en de voorlopige
teruggaven niet verrekend.

6. Indien een of meer voorlopige teruggaven zijn vastgesteld, wordt, indien vol�
gens de vorige leden geen aanslag wordt vastgesteld, na verloop van de in artikel 11,
derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bedoelde termijn, een aan�
slag geacht te zijn vastgesteld tot het bedrag van de voorlopige teruggaaf of terugga�
ven.

7. Indien artikel 9.1, derde lid, toepassing vindt, is dit artikel van overeenkomstige
toepassing met betrekking tot het gezamenlijke bedrag van de belasting en de premie
voor de volksverzekeringen.
(Zie ook: art. 45 Uitv.reg. IB 2001)

Afdeling 9.2
Bijzondere regels

Artikel 9.5. Bijzondere regels voor voorlopige aanslagen
Herziening op ver-
zoek

1. Een voorlopige aanslag wordt door de inspecteur op verzoek herzien voor zover
die voorlopige aanslag op een ander bedrag is vastgesteld dan het bedrag waarop de
aanslag, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aansla�
gen, vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Afwijzing 2. Ingeval een verzoek om herziening geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, be�
slist de inspecteur dat bij een voor bezwaar vatbare beschikking, waarbij de termijn
voor het instellen van bezwaar eindigt op de dag van de dagtekening van de aanslag
waarmee de voorlopige aanslag wordt verrekend. De eerste volzin is van overeen�
komstige toepassing ingeval een verzoek tot het opleggen van een voorlopige aan�
slag wordt afgewezen.

3. In afwijking van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 26 van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen is een voorlopige aanslag niet voor bezwaar vatbaar.

4. In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht be�
slist de inspecteur binnen zes weken na ontvangst van een bezwaarschrift als bedoeld
in het tweede lid.

Afzonderlijke ele-
menten aanslag

5. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot
beschikkingen die afzonderlijk op het aanslagbiljet van de voorlopige aanslag zijn
vermeld, waarbij voor de toepassing van dit artikel het verzamelinkomen, bedoeld
in artikel 2.18, de betalingskorting, bedoeld in artikel 27a van de Invorderingswet
1990, alsmede de heffingsrente en de revisierente, bedoeld in hoofdstuk VA van de
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Algemene wet inzake rijksbelastingen, geacht worden onderdeel uit te maken van de
voorlopige aanslag.

Rente6. Bij een herziening als bedoeld in het eerste lid van een voorlopige aanslag tot
een positief bedrag die leidt tot:

a. een lager positief bedrag van de voorlopige aanslag, blijft artikel 30g, eerste lid,
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen buiten toepassing en zijn artikel 30h,
tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de artikelen 27a,
tweede lid, en 28 van de Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing;

b. een negatief bedrag van de voorlopige aanslag, blijft artikel 30g, eerste lid, van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen buiten toepassing en zijn de artikelen 30g,
tweede lid, onderdeel b, en 30h, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelas�
tingen, alsmede de artikelen 27a, tweede lid, en 28 van de Invorderingswet 1990 van
overeenkomstige toepassing.

Ambtshalve 
vermindering

Artikel 9.6. Bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen
1. Een ambtshalve vermindering van een belastingaanslag geschiedt uitsluitend op

de voet van dit artikel.
2. In bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen wordt een onjuiste belasting�

aanslag door de inspecteur ambtshalve verminderd.
3. Indien de belastingplichtige een verzoek om ambtshalve vermindering heeft ge�

daan en dat verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, beslist de inspecteur dat
bij een voor bezwaar vatbare beschikking.

4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot beschikkingen
die afzonderlijk op het aanslagbiljet van de belastingaanslag zijn vermeld, waarbij
voor de toepassing van dit artikel het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18, als�
mede de heffingsrente en de revisierente, bedoeld in hoofdstuk VA van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen, geacht worden onderdeel uit te maken van de belasting�
aanslag.
(Zie ook: art. 45aa Uitv.reg. IB 2001)

HOOFDSTUK 10
AANVULLENDE REGELINGEN 

Afdeling 10.1
Indexering 

InflatiecorrectieArtikel 10.1. Inflatiecorrectie
Bij het begin van het kalenderjaar worden de in de artikelen 2.10, 2.10a, 3.15, eerste
lid, 3.41, 3.42, 3.42a, 3.47, 3.68, 3.76, 3.77, 3.87, 3.118, 3.125, 3.126a, 3.127, 3.129,
3.133, 5.3, 5.5, 5.6, 5.10, 5.13, 5.16, 6.17, derde lid, 6.20, 6.29, 8.11, tweede lid,
tweede volzin, onderdeel a, alsmede het derde lid, 8.14a,  8.15, 8.16, 8.16a, 8.17,
8.18, 8.18a, 9.4 en 10.7 vermelde bedragen en de in artikel 8.11, tweede lid, tweede
volzin, onderdelen b en c, en artikel 8.12, zevende lid, laatstvermelde bedragen bij
ministeriële regeling vervangen door andere. Deze bedragen worden berekend door
de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor en ver�
volgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande jaar
een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het
niet�afgeronde bedrag.

Inwerkingtreding 
op een bij KB te 
bepalen tijdstip

Zie voor de wijzigingen die bij Koninklijk Besluit in werking treden, artikel I, onder-
deel EEc, van de Overige fiscale maatregelen 2010 (Stb. 2009, 610). Genoemd arti-
kel luidt als volgt:
EEc. In artikel 10.1 wordt '8.18a' vervangen door: 8.18a, 8.21.
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Tabelcorrectiefac-
tor

Artikel 10.2. De tabelcorrectiefactor
1. De tabelcorrectiefactor is de verhouding van het gemiddelde van de prijsindex�

cijfers van de achttiende tot en met de zevende aan het kalenderjaar voorafgaande
maand, tot het gemiddelde van de prijsindexcijfers van de dertigste tot en met de ne�
gentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand.

2. De prijsindexcijfers zijn de cijfers uit de ‘Consumentenprijsindex Alle Huishou�
dens, afgeleid’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde prijsin�
dexcijfers worden berekend uit de prijsindexcijfers vermeld in het nummer van het
Statistisch Bulletin, waarin het indexcijfer van de zevende respectievelijk negentien�
de aan het kalenderjaar voorafgaande maand voor het eerst, al dan niet voorlopig,
wordt gepubliceerd.

3. Indien de basis voor de prijsindexcijfers wijzigt, wordt bij ministeriële regeling
aangegeven op welke wijze wordt overgegaan op de nieuwe reeks prijsindexcijfers.

Bijstelling eigen-
woningforfait

Artikel 10.3. Bijstelling eigenwoningforfait
1. Bij het begin van het kalenderjaar worden de hierna aangeduide percentages en

bedragen, vermeld in artikel 3.19, tweede lid, en artikel 3.112, eerste en vijfde lid,
bij ministeriële regeling vervangen door andere percentages en andere bedragen. Het
betreft met betrekking tot artikel 3.19, tweede lid: het laatste bedrag van de eerste
kolom, het laatste bedrag van de tweede kolom, de twee bedragen in de derde kolom
en de eerste vijf percentages in de derde kolom. Het betreft met betrekking tot artikel
3.112, eerste lid: het laatste bedrag van de eerste kolom, het laatste bedrag van de
tweede kolom, de twee bedragen in de derde kolom en de eerste vier percentages in
de derde kolom. Het betreft met betrekking tot artikel 3.112, vijfde lid: het percen�
tage in de eerste volzin en de bedragen in de tweede volzin.

2. Het laatstvermelde bedrag in de eerste, tweede en derde kolom in artikel 3.19,
tweede lid, en in artikel 3.112, eerste lid, en het in artikel 3.112, vijfde lid, tweede vol�
zin, als eerste en als laatste vermelde bedrag, worden berekend door het te vervangen
bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2.

3. Het in de derde kolom in artikel 3.19, tweede lid, als vijfde vermelde percentage
en het in de derde kolom in artikel 3.112, eerste lid, als vierde vermelde percentage
worden berekend door het te vervangen percentage te vermenigvuldigen met het
product van de factor ih en de factor iw.

4. Onder de factor ih wordt verstaan: de verhouding van het indexcijfer van de wo�
ninghuren over juli van het voorafgaande kalenderjaar tot dat indexcijfer over juli
van het tweede voorafgaande kalenderjaar.

5. Onder de factor iw wordt verstaan: de verhouding van het gemiddelde van de ei�
genwoningwaarden die betrekking hebben op het voorafgaande kalenderjaar en het
gemiddelde van die waarden die betrekking hebben op het kalenderjaar.

6. De in artikel 3.112, eerste lid, derde kolom, eerstvermelde drie percentages wor�
den achtereenvolgens berekend door het volgens het derde lid berekende, als vierde
vermelde percentage in artikel 3.112, eerste lid, derde kolom, te vermenigvuldigen
met 0,4, 0,6 en 0,8.

7. Het in artikel 3.112, vijfde lid, eerste volzin, vermelde percentage wordt bere�
kend door het volgens het derde lid berekende, als vierde vermelde percentage in ar�
tikel 3.112, eerste lid, derde kolom, te vermenigvuldigen met 10/6.

8. De in de derde kolom in artikel 3.19, tweede lid, eerstvermelde vier percentages
worden achtereenvolgens berekend door respectievelijk nihil en de volgens het zes�
de lid berekende drie percentages van artikel 3.112, eerste lid, derde kolom, te ver�
meerderen met het volgens artikel 10.4, tweede lid, berekende percentage.

9. Het in de derde kolom van artikel 3.19, tweede lid, eerstvermelde bedrag wordt
berekend door het volgens het tweede lid berekende laatstvermelde bedrag in de eer�
ste kolom van artikel 3.19, tweede lid, te vermenigvuldigen met het volgens het der�
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de lid berekende, als vijfde vermelde percentage in de derde kolom van artikel 3.19,
tweede lid. Het in de derde kolom van artikel 3.112, eerste lid, eerstvermelde bedrag
wordt berekend door het volgens het tweede lid berekende laatstvermelde bedrag in
de eerste kolom van artikel 3.112, eerste lid, te vermenigvuldigen met het volgens
het derde lid berekende, als vierde vermelde percentage in de derde kolom van arti�
kel 3.112, tweede lid. Het in artikel 3.112, vijfde lid, tweede volzin, als tweede ver�
melde bedrag wordt berekend door het volgens het tweede lid berekende eerstver�
melde bedrag van artikel 3.112, vijfde lid, tweede volzin, te vermenigvuldigen met
het volgens het zevende lid berekende percentage van artikel 3.112, vijfde lid, eerste
volzin.

Verhoging percen-
tage eigenwoning-
forfait t/m 2016

Artikel 10.3a. Geleidelijke verhoging tot en met 2016 van het percentage eigen-
woningforfait bij de laatste schijf

1. Bij het begin van de kalenderjaren 2010 tot en met 2016 worden de in het tweede
lid bedoelde percentages bij ministeriële regeling vervangen door andere percenta�
ges. Deze percentages worden berekend zoals bepaald is in het tweede lid.

2. Op de wijze zoals in het eerste lid is bepaald, wordt:
a. het in artikel 3.19, tweede lid, als laatste vermelde percentage in de derde kolom

verhoogd met 0,15%�punt;
b. het in artikel 3.112, eerste lid, als laatste vermelde percentage in de derde kolom

verhoogd met 0,2571%�punt;
c. het in artikel 3.112, vijfde lid, tweede volzin, vermelde percentage verhoogd met

0,1929%�punt.
3. Bij de toepassing van het tweede lid wordt op de verhoogde percentages de no�

dig geachte afronding aangebracht. Indien in het voorafgaande jaar een dergelijke af�
ronding is toegepast, wordt bij de vervanging uitgegaan van het niet�afgeronde per�
centage.

Bijstelling uitgaven 
voor monumenten-
pand

Artikel 10.4. Bijstelling uitgaven voor een monumentenpand
1. Bij het begin van het kalenderjaar wordt het percentage in artikel 6.31, eerste lid,

onderdeel a, bij ministeriële regeling vervangen door een ander percentage.
2. Het percentage vermeld in artikel 6.31, eerste lid, onderdeel a, wordt berekend

door het te vervangen percentage te vermenigvuldigen met het product van de factor
ih en de factor iw, bedoeld in artikel 10.3, vierde en vijfde lid.

AfrondingArtikel 10.5. Afronding en definitie indexcijfer van de woninghuren
1. Bij de berekeningen volgens de artikelen 10.3 en 10.4 worden de percentages

naar beneden afgerond tot op vijfhonderdste nauwkeurig. Bij de berekening volgens
artikel 10.3, tweede lid, worden de bedragen naar beneden afgerond op een veelvoud
van € 10 000.

Indexcijfer van de 
woninghuren

2. Onder indexcijfer van de woninghuren in artikel 10.3 wordt verstaan het gemid�
delde van de consumentenprijsindexcijfers voor alle huishoudens voor de woning�
huur, vermeld in het nummer van de Maandstatistiek van de prijzen, uitgegeven door
het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarin het indexcijfer voor de maand juli
voor het eerst, al dan niet voorlopig, wordt gepubliceerd.

3. Indien de basis voor de in het tweede lid genoemde prijsindexcijfers wordt ver�
legd, worden bij ministeriële regeling regels gesteld met betrekking tot de wijze
waarop wordt overgegaan van de oude op de nieuwe reeks prijsindexcijfers.

Indexering vrijstel-
ling kamerverhuur

Artikel 10.6. Indexering vrijstelling kamerverhuur
1. Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in de artikelen 3.97 en 3.114 ver�

melde bedrag bij ministeriële regeling vervangen door een ander. Dit bedrag wordt
berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de verhouding van
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het indexcijfer van de woninghuren over juli van het voorafgaande kalenderjaar tot
dat indexcijfer over juli van het tweede voorafgaande kalenderjaar, en vervolgens de
nodig geachte afronding aan te brengen.

2. Artikel 10.1, laatste volzin, en artikel 10.5, tweede en derde lid, zijn ook hier van
toepassing.

Verlaging percenta-
ge gecombineerde 
heffingskorting

Artikel 10.6a. Jaarlijkse verlaging percentage in regeling gecombineerde hef-
fingskorting bij minstverdienende partner
Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in artikel 8.9, eerste lid, vermelde per�
centage bij ministeriële regeling vervangen door een ander percentage. Dit percen�
tage wordt berekend door het te vervangen percentage te verlagen met 6 2/3%�punt.

Artikel 10.7. Indexering inkomensgrenzen arbeidskorting en doorwerkbonus
en indexering percentages arbeidskorting

1. Bij het begin van het kalenderjaar worden de in artikel 8.11, tweede lid, tweede
volzin, onderdelen a en b, en derde lid, vermelde percentages en de in artikel 8.11,
tweede lid, tweede volzin, onderdelen b en c, eerstvermelde bedragen, het in artikel
8.11, tweede lid, derde volzin, vermelde bedrag, het in artikel 8.12, eerste lid, onder�
deel b, vermelde bedrag en het in artikel 8.12, zevende lid, eerstvermelde bedrag bij
ministeriële regeling vervangen door andere percentages en andere bedragen.

2. Het percentage in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdeel a, wordt be�
rekend door het in dat onderdeel genoemde bedrag na toepassing van artikel 10.1 te
delen door het volgens het vierde lid berekende bedrag.

3. Het percentage in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, wordt be�
rekend door het verschil van het in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdeel
b, laatstvermelde bedrag en het in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdeel
a, genoemde bedrag, na toepassing van artikel 10.1 te delen door het verschil van:

a. 108% van het twaalfvoud van het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde bedrag, verminderd met het
werknemersaandeel in de premie bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 3 van de Wet
financiering sociale verzekeringen en vermeerderd met de vergoeding, bedoeld in
artikel 46 van de Zorgverzekeringswet en € 717, en

b. het volgens het vierde lid berekende bedrag.
4. Het in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, eerstvermelde be�

drag, het in artikel 8.12, eerste lid, onderdeel b, vermelde bedrag en het in artikel
8.12, zevende lid, eerstvermelde bedrag wordt gesteld op 50% van het twaalfvoud
van het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimum�
vakantiebijslag bedoelde bedrag, verminderd met het werknemersaandeel in de pre�
mie bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzeke�
ringen en vermeerderd met de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverze�
keringswet.

5. Het eerstvermelde bedrag in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdeel
c, en het bedrag in artikel 8.11, tweede lid, derde volzin, worden gesteld op 108%
van 225% van het twaalfvoud van het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde bedrag, verminderd met het
werknemersaandeel in de premie, bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 3 van de Wet
financiering sociale verzekeringen, en vermeerderd met de vergoeding, bedoeld in
artikel 46 van de Zorgverzekeringswet.

6. Het percentage in artikel 8.11, derde lid, onderdeel a, respectievelijk onderdelen
b en c, wordt berekend door het verschil van het in dat onderdeel a, respectievelijk
de onderdelen b en c, genoemde bedrag en het in dat artikel, tweede lid, tweede vol�
zin, onderdeel a, genoemde bedrag, na toepassing van artikel 10.1 te delen door het
verschil van
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a. 108% van het twaalfvoud van het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde bedrag, verminderd met het
werknemersaandeel in de premie bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 3 van de Wet
financiering sociale verzekeringen en vermeerderd met de vergoeding, bedoeld in
artikel 46 van de Zorgverzekeringswet en € 717, en

b. het volgens het vierde lid berekende bedrag.
7. Indien op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen een premie

wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak verschilt, wordt voor de
toepassing van het derde, vierde en vijfde lid het percentage in aanmerking genomen
dat wordt vastgesteld krachtens artikel 9, vijfde lid, van de Algemene Ouderdoms�
wet.

8. De volgens het tweede, derde en zesde lid berekende percentages worden reken�
kundig afgerond op drie decimalen.

CO2-uitstoot-
grenzen

Artikel 10.7a. Bijstelling CO2-uitstootgrenzen privégebruik auto
1. Na afloop van iedere periode van vier kalenderjaren, uitgaande van 2009 als eer�

ste kalenderjaar, worden de in artikel 3.20, tweede en derde lid, vermelde CO2�uit�
stootgrenzen bij ministeriële regeling vervangen door andere. De CO2�uitstootgren�
zen worden berekend door de te vervangen CO2�uitstootgrenzen te vermenigvuldi�
gen met de CO2�uitstootcorrectiefactor, en vervolgens een rekenkundige afronding
op hele grammen aan te brengen. Indien bij de voorafgaande vervanging een derge�
lijke afronding is toegepast, wordt bij vervanging uitgegaan van de niet�afgeronde
CO2�uitstootgrenzen.

2. Voor auto’s die worden aangedreven door een motor met compressieontsteking
is de CO2�uitstootcorrectiefactor de verhouding van de gemiddelde CO2�uitstoot
voor auto’s met diesel als brandstof zoals vastgesteld door de Dienst Wegverkeer,
bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994, en in de Staatscourant bekend�
gemaakt in het laatste kalenderjaar van de in het eerste lid bedoelde periode tot die
gemiddelde CO2�uitstoot zoals vastgesteld door die dienst en in de Staatscourant be�
kendgemaakt in het aan die periode voorafgaande kalenderjaar.

3. Voor auto’s die niet worden aangedreven door een motor met compressieontste�
king is de CO2�uitstootcorrectiefactor de verhouding van de gemiddelde CO2�uit�
stoot voor auto’s met benzine als brandstof zoals vastgesteld door de Dienst Weg�
verkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994, en in de Staatscourant
bekendgemaakt in het laatste kalenderjaar van de in het eerste lid bedoelde periode
tot die gemiddelde CO2�uitstoot zoals vastgesteld door die dienst en in de Staatscou�
rant bekendgemaakt in het aan die periode voorafgaande kalenderjaar.

Afdeling 10.2
Overige aanvullende regelingen 

Administratieplich-
tigen

Artikel 10.8. Verstrekken van gegevens en inlichtingen
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden administratieplichti�

gen aangewezen die gehouden zijn aan de verplichtingen ingevolge artikel 53, twee�
de en derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen te voldoen met betrek�
king tot het verstrekken van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen gegevens en inlichtingen waarvan de kennisneming van belang kan zijn voor
de belastingheffing over inkomen uit werk en woning, het voordeel uit sparen en be�
leggen en voor de bepaling van de hoogte van de persoonsgebonden aftrekposten.

2. Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste
lid wordt ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, toegezonden
aan de Staten�Generaal.
(Zie ook: art. 22 Uitv.besl. IB 2001)
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Rechtspersonen 
met natuurschoon-
wetlandgoederen

Artikel 10.9. Rechtspersonen met natuurschoonwet-landgoederen
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld volgens wel�

ke voor de heffing van de inkomstenbelasting de werkzaamheden, rechten en ver�
plichtingen van een rechtspersoon als bedoeld in het tweede lid, worden beschouwd
als werkzaamheden, rechten en verplichtingen van haar gezamenlijke aandeelhou�
ders.

2. Een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid, is een naamloze vennootschap
of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de bezittingen
uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit ingevolge de Natuurschoonwet 1928 aange�
wezen landgoederen en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of hoofdzakelijk be�
staan uit de instandhouding van die landgoederen.
(Zie ook: art. 23 Uitv.besl. IB 2001)

Activa in de Neder-
landse Antillen of 
Aruba

Artikel 10.10. Activa in de Nederlandse Antillen of Aruba
1. De artikelen 3.40 tot en met 3.47, artikel 3.51, eerste lid, en artikel 3.52, eerste

lid, onderdeel b, zijn in afwijking van artikel 3.45, eerste lid, onderdeel b, onder 2°,
en derde lid, onderdeel b, van overeenkomstige toepassing op investeringen in be�
drijfsmiddelen die worden toegerekend aan het vermogen van een vaste inrichting
die gelegen is in de Nederlandse Antillen of Aruba, met dien verstande dat de tabel
die is opgenomen in artikel 3.41, tweede lid, afzonderlijk wordt toegepast op deze
investeringen.

2. Als projecten als bedoeld in artikel 5.14, derde lid, worden mede aangemerkt
projecten of categorieën van projecten, die zijn gelegen op de Nederlandse Antillen
of Aruba ter zake waarvan door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met Onze Minister en na overleg
met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schriftelijk is ver�
klaard onder door hem te stellen voorwaarden met betrekking tot de controle ter zake
van de omstandigheid, dat die projecten of categorieën van projecten in het belang
dienen te zijn van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos. Een
schriftelijke verklaring wordt niet afgegeven op aanvragen voor een project dat voor
1 januari 1998 voldeed aan een van de projectomschrijvingen van de krachtens arti�
kel 5.14, derde lid, gestelde bepalingen of waarvoor voor die datum een begin met
de uitvoering van de bijbehorende fysieke werkzaamheden is gemaakt. Een verkla�
ring kan worden ingetrokken indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn
gesteld ter zake van de controle.

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld met be�
trekking tot het eerste en tweede lid. Daarbij zal de controle op de naleving van de
gestelde voorwaarden worden opgedragen aan Nederlandse ambtenaren.

4. Voor de berekening van de voorkoming van dubbele belasting bedoeld in artikel
24 van de Belastingregeling voor het Koninkrijk wordt de winst die is toe te rekenen
aan de vaste inrichting die gelegen is in de Nederlandse Antillen of Aruba berekend
zonder inachtneming van het eerste lid.

HOOFDSTUK 10A
OVERGANGSRECHT TEN GEVOLGE VAN WIJZIGINGSWETTEN

Overbruggingslijf-
rente

Artikel 10a.1. Overgangsrecht in verband met afschaffing per 1 januari 2006
van premieaftrek voor overbruggingslijfrenten

1. Op aanspraken die uitsluitend dan wel mede betrekking hebben op lijfrenten als
bedoeld in artikel 3.125, eerste lid, onderdeel c, zoals dit onderdeel luidde op 31 de�
cember 2005, blijven de op die datum geldende bepalingen die verband houden met
de aanspraken op dergelijke lijfrenten van toepassing, voor zover de aanspraken
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voortvloeien uit premies die vóór 1 januari 2006 in aanmerking zijn genomen als uit�
gaven voor inkomensvoorzieningen.

2. Indien ter zake van een overeenkomst waarin een aanspraak is opgenomen die
mede betrekking heeft op lijfrenten als bedoeld in artikel 3.125, eerste lid, onderdeel
c, zoals dit onderdeel luidde op 31 december 2005, ook na 31 december 2005 nog
premies worden voldaan, worden die premies geacht geen betrekking te hebben op
lijfrenten als bedoeld in genoemd onderdeel c.

3. Indien ter zake van een overeenkomst waarin een aanspraak is opgenomen die
uitsluitend of mede betrekking heeft op lijfrenten als bedoeld in artikel 3.125, eerste
lid, onderdeel c, zoals dit onderdeel luidde op 31 december 2005, ook na 31 decem�
ber 2005 nog premies worden voldaan, is aanwending van opgebouwde aanspraken
voor lijfrenten als bedoeld in genoemd onderdeel c slechts mogelijk tot ten hoogste
een bedrag gelijk aan de waarde in het economische verkeer van die aanspraak op 31
december 2005. Voor zover de in de eerste volzin bedoelde aanspraken tot een hoger
bedrag dan de aldaar bedoelde waarde worden aangewend voor lijfrenten als be�
doeld in genoemd onderdeel c, is artikel 3.133, eerste lid, van overeenkomstige toe�
passing.

Waardering onder-
handen werk

Artikel 10a.2. Overgangsbepaling waardering onderhanden werk en onderhan-
den opdrachten vanwege invoering artikel 3.29b
De waardering van onderhanden werk en onderhanden opdrachten overeenkomstig
artikel 3.29b vindt voor de eerste keer toepassing aan het einde van het eerste boek�
jaar dat is aangevangen op of na 1 januari 2007.

Afschrijving be-
drijfsmiddelen 

Artikel 10a.3. Overgangsbepaling afschrijving op bedrijfsmiddelen vanwege
wijziging artikel 3.30 en invoering artikel 3.30a

1. Artikel 3.30, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 3.30a, vindt ook toepassing
met betrekking tot goodwill en andere bedrijfsmiddelen, onderscheidenlijk gebou�
wen, ter zake waarvan vóór 1 januari 2007 voor de verwerving of verbetering ver�
plichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt, met dien verstan�
de dat wat betreft goodwill en andere bedrijfsmiddelen het gedeelte van de nog niet
afgeschreven aanschaffings� of voortbrengingskosten dat aan het kalenderjaar kan
worden toegerekend op jaarbasis ten hoogste bedraagt:

a. met betrekking tot goodwill, 12/(120�V) x boekwaarde van de goodwill op 1 ja�
nuari 2007, en

b. met betrekking tot andere bedrijfsmiddelen, 12/(60�V) x boekwaarde van het be�
drijfsmiddel op 1 januari 2007, waarbij V voorstelt: het aantal maanden dat de be�
lastingplichtige vóór 1 januari 2007 reeds heeft afgeschreven op de goodwill, onder�
scheidenlijk het andere bedrijfsmiddel.

2. Indien de winst wordt bepaald over een niet met het kalenderjaar samenvallend
boekjaar, vinden artikel 3.30, tweede lid, en artikel 3.30a voor het eerst toepassing
met betrekking tot het boekjaar dat op of na 1 januari 2007 aanvangt. Alsdan wordt
voor de toepassing van het eerste lid en het derde lid voor ‘1 januari 2007’ gelezen
de datum van aanvang van het in de eerste volzin bedoelde boekjaar.

3. Met betrekking tot een gebouw dat vóór 1 januari 2007 reeds tot het onderne�
mingsvermogen of resultaatvermogen van de belastingplichtige behoorde en waarop
de belastingplichtige reeds vóór 1 januari 2007 heeft afgeschreven doch nog niet ge�
durende tenminste drie jaren, vindt artikel 3.30a voor het eerst toepassing met ingang
van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin die drie jaren zijn geëindigd.

Overgangsrecht 
auto

Artikel 10a.4. Overgangsbepaling in verband met wijziging artikel 3.20 per
1 juli 2006
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Voor auto’s waarvoor het kenteken is opgegeven vóór 1 juli 2006, blijft artikel 3.20,
vijfde lid, eerste volzin, zoals deze volzin op 30 juni 2006 luidde, van toepassing.

Overgangsrecht 
pensioentoezeg-
ging

Artikel 10a.5. Overgangsrecht in verband met het vervallen van de mogelijk-
heid dat een natuurlijke persoon als pensioenverzekeraar optreedt
Met betrekking tot een pensioentoezegging als bedoeld in artikel 19 van de Invoe�
rings� en aanpassingswet Pensioenwet blijven artikel 3.83, tweede lid, en artikel 7.2,
achtste lid, zoals deze leden luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding
van artikel 1 van de Pensioenwet, van toepassing.

Overgangsrecht 
periodieke uitkerin-
gen en verstrekkin-
gen

Artikel 10a.6. Overgangsbepaling in verband met de wijziging van artikel 3.100
per 1 januari 2009

1. Voor het bepalen van de omvang van belastbare periodieke uitkeringen en ver�
strekkingen als bedoeld in artikel 3.100, eerste lid, onderdeel b, ingevolge een over�
eenkomst ter zake waarvan de belastingplichtige aannemelijk heeft gemaakt dat de
met betrekking tot de kalenderjaren 2001 tot en met 2008 betaalde premies en bedra�
gen geheel of gedeeltelijk niet als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking
zijn genomen, worden, in afwijking in zoverre van artikel 3.107a, op de termijn of
uitkering in mindering gebracht de betaalde premies en bedragen waarvan aanneme�
lijk is dat die niet als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn geno�
men en voor zover die in mindering te brengen premies en bedragen niet reeds bij
een eerdere termijn of uitkering in mindering zijn gebracht.

2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de toepassing van
het eerste lid.

Bestaand afgezon-
derd particulier ver-
mogen

Artikel 10a.7. Bestaand afgezonderd particulier vermogen per 1 januari 2010
1. Artikel 2.14a is niet van toepassing op afgezonderd particulier vermogen dat is

afgezonderd door een persoon die vóór 1 januari 2010 is overleden, mits op 20 april
2009:

a. de waarde van de bezittingen, verminderd met de waarde van de schulden per
erfgenaam, bedoeld in artikel 2.14a, eerste lid, niet meer dan € 5 000 bedraagt, en

b. tot het afgezonderd particulier vermogen geen aandelen of winstbewijzen beho�
ren die worden aangemerkt als een aanmerkelijk belang als bedoeld in hoofdstuk 4.

2. Op verzoek worden in afwijking van artikel 2.14a, eerste lid, de bezittingen en
schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een bestaand afgezonderd parti�
culier vermogen toegerekend aan de persoon of personen zoals overeengekomen met
de inspecteur in een vaststellingovereenkomst die uiterlijk op 19 april 2009 is geslo�
ten.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een bestaand afgezonderd parti�
culier vermogen verstaan: een voor 1 januari 2010 afgezonderd particulier vermo�
gen als bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid.

4. Voor de berekening van het inkomen uit werk en woning in de zin van deze wet
wordt het ondernemingsvermogen en het resultaatvermogen, die tot de bezittingen
van een bestaand afgezonderd particulier vermogen behoren en ingevolge artikel
2.14a worden toegerekend aan degene die dit vermogen heeft afgezonderd of aan
zijn erfgenamen, per 1 januari 2010 te boek gesteld voor de historische kostprijs met
inachtneming van een zodanige afschrijving, onderscheidenlijk lage waardering, als
zou zijn toegepast indien het vermogen niet zou zijn afgezonderd.

5. Voor de berekening van het inkomen uit aanmerkelijk belang in de zin van deze
wet wordt de verkrijgingsprijs van aandelen en winstbewijzen die voor de toepassing
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals die luidde op 31 december 2000,
behoorden tot een aanmerkelijk belang, dan wel voor de toepassing van deze wet be�
horen tot een aanmerkelijk belang, en die tot de bezittingen van een bestaand afge�
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zonderd particulier vermogen behoren en ingevolge artikel 2.14a worden toegere�
kend aan degene die dit vermogen heeft afgezonderd of aan zijn erfgenamen, per
1 januari 2010 gesteld op de verkrijgingsprijs zoals die gold voor degene die deze
aandelen en winstbewijzen rechtens dan wel in feite, direct of indirect, heeft afge�
zonderd.

6. Voor de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.5a van over�
eenkomstige toepassing.

Artikel 10a.8. Treedt in werking per 01�01�2011

HOOFDSTUK 11
SLOTBEPALINGEN 

Oud rechtArtikel 11.1. Intrekking van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet
op de vermogensbelasting 1964

1. De Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt ingetrokken.
2. De Wet op de vermogensbelasting 1964 wordt ingetrokken. 

PublicatieArtikel 11.2. Integrale tekstpublicatie en nummering
De tekst van deze wet zoals die luidt bij de inwerkingtreding van deze wet en bij de
inwerkingtreding van overige wetten die op hetzelfde tijdstip in werking treden en
waarin deze wet wordt gewijzigd, wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaat�
sing in het Staatsblad stelt Onze Minister de nummering van de artikelen, paragra�
fen, afdelingen en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze
wet voorkomende aanhalingen van de artikelen, paragrafen, afdelingen en hoofd�
stukken met de nieuwe nummering in overeenstemming.

InwerkingtredingArtikel 11.3. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij wet te bepalen tijdstip.

CiteertitelArtikel 11.4. Citeertitel
1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet inkomstenbelasting 2001.
2. De citeertitel kan worden afgekort tot: Wet IB 2001.


