
Wet inkomstenbelasting 2001

Wet van 11mei 2000 tot vaststelling van deWet inkomstenbelasting
2001 (Belastingherziening 2001)*

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de grondslag van de
belasting op inkomen te verbreden en te versterken;

Zo is het, datWij, de Raad van State gehoord, enmet gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

InkomstenbelastingArt. 1.1 Inkomstenbelasting
Onderdenaam inkomstenbelastingwordt een belasting gehevenvannatuurlijke personen.

Art. 1.2 Uitbreiding en beperking partnerregeling
Aanvulling begrip 'partner'1. In aanvulling op artikel 5a van de Algemenewet inzake rijksbelastingenwordt voor

de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen onder partner mede
verstaan degene die op hetzelfdewoonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven
in de basisregistratie personen en:
a. uit wiens relatie met de belastingplichtige een kind is geboren;
b. die een kind van de belastingplichtige heeft erkend dan wel van wie een kind door de
belastingplichtige is erkend;
c. die voor de toepassing van een pensioenregeling als partner van de belastingplichtige
is aangemeld;
d. die samen met de belastingplichtige een woning heeft, die hun anders dan tijdelijk als
hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom, waaronder begrepen econo-
misch eigendom, of op grond van een recht van lidmaatschap van een coöperatie;
e. die evenals de belastingplichtigemeerderjarig is, waarbij op dat woonadres tevens een
minderjarig kind van ten minste een van beiden staat ingeschreven, behoudens ingeval
de belastingplichtige door middel van een schriftelijke huurovereenkomst, waaraan bij
ministeriële regeling nadere voorwaarden kunnen worden gesteld, doet blijken dat een
van beiden op zakelijke gronden een gedeelte van de woning huurt van de ander, of
f. die in het aan het kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar reeds partner van de belas-
tingplichtige was.
2. Degene die ingevolge het eerste lid voor een deel van het kalenderjaar als partner

wordt aangemerkt, wordt ook als partner aangemerkt in de andere perioden van het
kalenderjaar, voor zover hij in die perioden op hetzelfdewoonadres als de belastingplich-
tige staat ingeschreven in de basisregistratie personen.

Slechts één partner3. Een persoon kan op enig moment slechts één partner hebben. Indien de belasting-
plichtige op grond van het eerste lid op dat moment meer dan één partner zou hebben,
geldt als partner van de belastingplichtige degene die ingevolge artikel 5a van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen op dat moment als partner wordt aangemerkt; mocht
op grond van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen op dat moment
geen persoon als partner zijn aangemerkt, geldt als partner degene die op grond van de
in het eerste lid eerstgenoemde categorie als partner wordt aangemerkt.

Uitzonderingen partnerbe-
grip

4. In afwijking van artikel 5a van deAlgemenewet inzake rijksbelastingen en het eerste
lid wordt niet als partner aangemerkt:
a. een bloed- of aanverwant in de eerste graad van de belastingplichtige, tenzij beiden
bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt;

* Inwerkingtredingsdatum: 1-1-2001, laatst gewijzigd: 1-1-2019.
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b. een persoon die geen inwoner is van Nederland en geen kwalificerende buitenlandse
belastingplichtige als bedoeld in artikel 7.8 is;
c. een persoon die de leeftijd van 27 jaar nog niet heeft bereikt en voor wie de belasting-
plichtige in enig jaar een pleegvergoeding heeft ontvangen op grond van de Wet op de
jeugdzorg of de Jeugdwet, danwel voorwie de belastingplichtige in enig jaar kinderbijslag
heeft ontvangen op grondvandeAlgemeneKinderbijslagwet, indien de belastingplichtige
en deze persoon in enig jaar een gezamenlijk verzoek hebben ingediend bij de inspecteur
om niet als partners te worden aangemerkt.
5. Personen die partners waren op grond van het eerste lid, blijven als partners aange-

merkt nadat de in dat onderdeel bedoelde inschrijving op hetzelfde woonadres niet
langermogelijk is als gevolg van opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis vanwege
medische redenen of ouderdomvan een van hen, zolang na het einde van die inschrijving
op hetzelfde woonadres ten aanzien van geen van beiden een derde persoon als partner
wordt aangemerkt. De eerste volzin vindt geen toepassing meer indien één van beiden
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de inspecteur laat weten dat zij niet
langer als partners willen worden aangemerkt. Bij ministeriële regeling kunnen nadere
regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit lid.
6. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden twee

ongehuwde personen die met toepassing van de vorige leden en artikel 5a van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen als elkaars partners worden aangemerkt, voor de
bepaling van aanverwantschap gelijkgesteld met gehuwden.
7. Onder partner wordt niet verstaan degene die uitsluitend ingevolge het eerste lid,

onderdeel e, als partner wordt aangemerkt en woont in een accommodatie van een
instelling die opvang als bedoeld in artikel 1.1.1 van deWetmaatschappelijke ondersteu-
ning 2015 biedt, mits de belastingplichtige een afschrift van de beschikkingen, bedoeld
in artikel 2.3.5, tweede lid, van die wet, tot het treffen van een maatwerkvoorziening
voor hem en voor de persoon, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, ten behoeve van
opvang overlegt.
8. Een aanverwant van de belastingplichtige wordt uitsluitend als aanverwant als

bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, aangemerkt ingeval de belastingplichtige en de
aanverwant in enig jaar een gezamenlijk verzoek bij de inspecteur hebben ingediend om
niet als partners te worden aangemerkt.
9. Een persoon die op basis van een verzoek als bedoeld in het vierde lid, onderdeel

c, en het achtste lid niet als partner van de belastingplichtige wordt aangemerkt, wordt
eveneens niet als partner van de belastingplichtige aangemerkt voor de toepassing van
de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

Art. 1.3 Vervallen

Pleegkind Art. 1.4 Pleegkind
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder een
kindmede verstaan een pleegkind, ook wat betreft bloed- en aanverwantschap.

Onderhoud van kind Art. 1.5 In belangrijke mate onderhouden van kinderen
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen kunnen bij
ministeriële regeling regels worden gesteld op grond waarvan wordt beoordeeld of een
kind in belangrijke mate wordt onderhouden.

Landen Koninkrijk Art. 1.6 Mogendheid
Voor de toepassing van dezewet en de daarop berustende bepalingenworden de landen
van het Koninkrijk der Nederlanden aangemerkt als afzonderlijke mogendheden.
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LevensverzekeringArt. 1.6a Levensverzekering
In dezewet en de daarop berustende bepalingenwordt verstaan onder levensverzekering
een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht.

Art. 1.7 Lijfrenten en pensioenen
Lijfrente1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder lijfrente:

a. een aanspraak volgens een overeenkomst van levensverzekering 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 lijfrenterekening of op de waarde van eenlijfrente-
beleggingsrecht (artikel 3.126a), welke aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd,
prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen, anders dan
op grond van artikel 3.126a, tweede 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.

Pensioenregeling2. In deze wet en de daarop berustende bepalingenwordt verstaan onder pensioenrege-
ling:
a. een pensioenregeling overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting;
b. een pensioenregeling waaraan wordt deelgenomen op grond van de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet op het notarisambt of de Wet
verplichte beroepspensioenregeling, zowel voor het deel waarvoor deelneming verplicht
is (basispensioenregeling) als voor de vrijwillige aanvulling daarop.
c. een regeling van een anderemogendheid, 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;
e. een pensioenregeling als bedoeld in artikel 6A van de Wet loonbelasting BES.

Unit-linked lijfrente3. Aanspraken op periodieke uitkeringen waarvan de uitkeringen zijn ingegaan en
waarvan de hoogte van de uitkeringen niet voor de gehele uitkeringsperiode in geldeen-
heden is vastgesteld, worden gelijkgesteld met aanspraken op vaste en gelijkmatige
periodieke uitkeringen indien de aanspraken en uitkeringen voldoen aan bij ministeriële
regeling te stellen regels.

Geen beslag4. Een aanspraak op het tegoed van een lijfrenterekening of op de waarde van een
lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is, voor zover de ter
zake ingelegde bedragen in aanmerking kondenworden genomen voor de bepaling van
het belastbare inkomen uit werk en woning, niet vatbaar voor beslag.
5. Onder een pensioenregeling als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt mede

begrepen hetgeenwordt verkregen als gevolg van de voldoening van een te hoge premie
die niet is gecorrigeerd binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, bedoeld in
artikel 36, onderdeel c, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling of artikel 26,
onderdeel c, van de Pensioenwet.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op

grond waarvan een regeling als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, die vrijwillig
wordt voortgezet nadat de arbeidsverhouding op grond waarvan deelneming aan die
pensioenregeling was verplicht is geëindigd, tevens als pensioenregeling wordt aange-
merkt.

Art. 1.7a-1.7b Vervallen

Europese regelsArt. 1.8 Wederzijdse erkenning
Waar in dezewet en de daarop berustende bepalingenwordt verwezen naarNederlandse
voorschriften of verklaringen van Nederlandse instellingen, worden voorschriften van
of verklaringen van instellingen in een van de lidstaten van de Europese Unie die naar
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aard en strekking overeenkomenmet eerstbedoeldeNederlandse voorschriften of verkla-
ringen van Nederlandse instellingen daarmee gelijkgesteld:
a. indien ter zake regelgeving in het kader van het Verdrag betreffende de Europese Unie
of het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is vastgesteld waaruit de
overeenkomst naar aard en strekking blijkt;
b. in overige gevallen: voorzover dat bij ministeriële regeling is bepaald.

Art. 1.9 Gelijkstelling met basisregistratie personen
Gelijkstellingmet basisadmi-
nistratie persoonsgegevens

1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met
de basisregistratie personen gelijkgesteld een daarmee naar aard en strekking overeen-
komende registratie buiten Nederland.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de situatie dat

een persoon niet inNederlandwoont en niet is ingeschreven in een naar aard en strekking
met de basisregistratie personen overeenkomende registratie buiten Nederland.

Art. 1.10 Vervallen

Hoofdstuk 2 Raamwerk

Afdeling 2.1 Belastingplichtigen

Art. 2.1 Belastingplichtigen
Subjectieve belastingplicht 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.

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

Nederland gaatwonen zonder intussen in een anderemogendheid of opde BES eilanden
te hebben gewoond, 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 aange-
wezen mogendheid waarmee Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele
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 genoemde heffings-
grondslagen. De eerste volzin is evenmin van toepassing indien de bedoelde persoon
aannemelijk maakt dat hij op de BES eilanden als inwoner onderworpen is aan de Wet
inkomstenbelasting BES.

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 belangrijke
mate door hem worden onderhouden, tevens geacht in Nederland te wonen.

Afdeling 2.2 Heffingsgrondslagen

Objectieve belastingplicht Art. 2.3 Heffingsgrondslagen
De inkomstenbelasting wordt geheven over het door de belastingplichtige in het kalen-
derjaar genoten:
a. belastbare inkomen uit werk en woning;
b. belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang en
c. belastbare inkomen uit sparen en beleggen.

14

Wet inkomstenbelasting 2001MAT (1)



Art. 2.4 Bepalingen heffingsgrondslagen
Werk en woning1. 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 de afdelingen 7.2 en 7.5.

Aanmerkelijk belang2. 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 de afdelingen 7.3 en 7.5.

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 de afdelingen 7.4 en 7.5.

Art. 2.5 Vervallen

Keuzeregelingdeskundigen
van buiten Nederland

Art. 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 31a, zevende lid, van deWet 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 toe-
passing van de regels van deze wet voor buitenlandse belastingplichtigen.

Afdeling 2.3 Verschuldigde inkomstenbelasting

Art. 2.7 Verschuldigde inkomstenbelasting; hoofdregel
Boxensysteem1. 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 of een gedeelte daarvan binnenlandse belastingplichtige of
kwalificerende buitenlandse belastingplichtige als bedoeld in artikel 7.8 zijn, wordt het
op grond van de eerste zin berekende gezamenlijke bedrag, na toepassing van regelingen
ter voorkoming van dubbele belasting, verminderdmet het bedrag van de heffingskorting
voor de inkomstenbelasting (artikel 8.3). Voor andere buitenlandse belastingplichtigen
die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, een staat die partij is bij
de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de BES
eilanden en voor andere buitenlandse belastingplichtigen met belastbare winst uit een
Nederlandse onderneming als bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, onderdeel a, die aan-
spraak kunnen maken op toepassing van een bepaling in een regeling ter voorkoming
van dubbele belasting die discriminatie van vaste inrichtingen verbiedt, wordt het op
grond van de eerste zin berekende gezamenlijke bedrag, na toepassing van regelingen
ter voorkoming van dubbele belasting, verminderdmet het bedrag van de heffingskorting
voor de inkomstenbelasting, voor zover dat betrekking heeft op de arbeidskorting of op
de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
2. Het bedrag van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting, met uitzondering

van het deel dat betrekking heeft op de arbeidskorting of inkomensafhankelijke combi-
natiekorting, wordt voor belastingplichtigen die, anders dan door overlijden, niet gedu-
rende het gehele kalenderjaar binnenlandse belastingplichtige of kwalificerende buiten-
landse belastingplichtige als bedoeld in artikel 7.8 zijn, tijdsevenredig verminderd volgens
bij ministeriële regeling te stellen regels.

Samenloop heffingskortin-
gen

3. Indien de belastingplichtige ook premieplichtig is voor de volksverzekeringen en
de volgens artikel 12, eerste lid, van deWet financiering sociale verzekeringen berekende
heffingskorting voor de volksverzekeringen niet volledig kan worden verrekendmet de
volgens artikel 10 van deWet financiering sociale verzekeringen berekende premie voor
de volksverzekeringen, wordt het bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting, na
toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, ook met dat niet ver-
rekende deel verminderd.
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Art. 2.8 Verschuldigde inkomstenbelasting op gewone aanslag
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 belasting
voorzover deze bij wege van aanslag wordt geheven de belasting die wordt berekend
over de belastbare inkomens, verminderd met het daarin begrepen te conserveren inko-
men.

Te conserveren inkomen 2. Als te conserveren inkomenworden aangemerkt de positieve inkomensbestanddelen
die in aanmerking zijn genomen op grond van de artikelen 3.58, eerste lid, 3.64, eerste
lid, 3.83, eerste of tweede lid, 3.133, tweede lid, onderdelen h of j, 3.136, eerste, tweede,
derde, vierde of vijfde lid, 4.16, eerste lid, onderdeel h, 7.2, achtste lid, of 7.5, vierde,
vijfde of zevende lid.

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 gedeeltelijk
niet als te conserveren inkomen aangemerkt.

Aanmerkelijk belang 4. Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbendenwordt als te conserveren inkomen
aangemerkt het vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang wegens een overgang
krachtens huwelijksvermogensrecht op een niet in Nederland wonende verkrijger of
wegens een verdeling van een huwelijksgemeenschapnaar een zodanige verkrijger binnen
twee jaren na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, indien 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.
5. Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbendenwordt als te conserveren inkomen

aangemerkt het in de tweede volzin aangeduide gedeelte van het vervreemdingsvoordeel
uit aanmerkelijk belang wegens een overgang krachtens erfrecht onder algemene titel
of onder bijzondere titel op een natuurlijk persoon die niet in Nederland woont. Als te
conserveren inkomen wordt aangemerkt het deel dat uitgaat boven het vervreemdings-
voordeel 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.
6. Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbendenwordt als te conserveren inkomen

aangemerkt het in de tweede volzin aangeduide gedeelte van het vervreemdingsvoordeel
uit aanmerkelijk belang wegens een verdeling van een nalatenschap naar een natuurlijk
persoon die niet in Nederland woont binnen twee jaar na het overlijden van de erflater.
Als te conserveren inkomenwordt aangemerkt het deel dat uitgaat boven het vervreem-
dingsvoordeel dat ingevolge artikel 4.17b in aanmerking zou zijn genomen wanneer de
natuurlijk persoon, bedoeld in de eerste volzin, in Nederland zou hebben gewoond ten
tijde van de verdeling.
7. Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbendenwordt als te conserveren inkomen

aangemerkt het in de tweede volzin aangeduide gedeelte van het vervreemdingsvoordeel
uit aanmerkelijk belang wegens een vervreemding aan een natuurlijk persoon die niet
in Nederland woont en bij welke vervreemding artikel 4.22 toepassing heeft gevonden.
Als te conserveren inkomenwordt aangemerkt het deel dat uitgaat boven het vervreem-
dingsvoordeel dat ingevolge artikel 4.17c in aanmerking zou zijn genomen wanneer de
natuurlijk persoon, bedoeld in de eerste volzin, in Nederland zou hebben gewoond ten
tijde van de vervreemding.

Art. 2.9 Verschuldigde belasting op conserverende aanslag
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 tenminstewordt gesteld op het bedrag
aan belasting dat verschuldigd zou zijn indien het te conserveren inkomen het enige
inkomen zou zijn.
2. Indien een met toepassing van artikel 2.8 vastgestelde belastingaanslag wordt ver-

minderd, anders dan ingevolge verliesverrekening, en deze vermindering gevolgen heeft
voor de over te conserveren inkomen verschuldigde belasting, brengt de inspecteur de
desbetreffende belastingaanslag daarmee in overeenstemming bij voor bezwaar vatbare
beschikking.
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Art. 2.10 Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning
Tarief box 11. 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.

bedraagt de belasting het in kolom III
vermelde bedrag, vermeerderd met het
bedrag dat wordt berekend door het in
kolom IVvermelde percentage te nemen
van het gedeelte van het belastbare
inkomen uit werk en woning dat het in
kolom I vermelde bedrag te boven gaat

maar niet meer
dan

Bij een belastbaar
inkomen uit werk
en woning van
meer dan

IVIIIIII
9,00%–€ 20 384–
10,45%€ 1834€ 34 300€ 20 384
38,10%€ 3288€ 68 507€ 34 300
51,75%€ 16 320–€ 68 507

2. Indien bij het bepalen van het belastbare inkomen uit werk en woning aftrekbare
kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.120 in aftrek zijn
gebracht, bedraagt de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning het op
basis van het eerste lid bepaalde bedrag vermeerderdmet 2,75% van het bedragwaarmee
de som van het belastbare inkomen uit werk en woning en de in aftrek gebrachte kosten
met betrekking tot een eigen woning, het in de eerste kolom van de in het eerste lid
opgenomen tabel laatstvermelde bedrag te boven gaat, doch ten hoogste met 2,75% van
de in aftrek gebrachte kosten met betrekking tot een eigen woning.

Art. 2.10a Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning voor belastingplichtigen
geboren vóór 1 januari 1946

Tarief box 1, belastingplich-
tigen geboren vóór 1946

1. 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.

bedraagt de belasting het in kolom III
vermelde bedrag, vermeerderd met het
bedrag dat wordt berekend door het in
kolom IVvermelde percentage te nemen
van het gedeelte van het belastbare
inkomen uit werk en woning dat het in
kolom I vermelde bedrag te boven gaat

maar niet meer
dan

Bij een belastbaar
inkomen uit werk
en woning van
meer dan

IVIIIIII
9,00%–€ 20 384–
10,45%€ 1834€ 34 817€ 20 384
38,10%€ 3342€ 68 507€ 34 817
51,75%€ 16 177–€ 68 507

2. Indien bij het bepalen van het belastbare inkomen uit werk en woning aftrekbare
kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.120 in aftrek zijn
gebracht, bedraagt de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning het op
basis van het eerste lid bepaalde bedrag vermeerderdmet 2,75% van het bedragwaarmee
de som van het belastbare inkomen uit werk en woning en de in aftrek gebrachte kosten
met betrekking tot een eigen woning, het in de eerste kolom van de in het eerste lid
opgenomen tabel laatstvermelde bedrag te boven gaat, doch ten hoogste met 2,75% van
de in aftrek gebrachte kosten met betrekking tot een eigen woning.
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Art. 2.11 Vervallen

Art. 2.11a Verrekening belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang
Verrekening belastingkor-

ting voor verlies uit aanmer-
kelijk belang

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 verlies uit
aanmerkelijk belang. De in de eerste volzin bedoelde belasting op het belastbare inkomen
uit werk en woning wordt bepaald zonder rekening te houden met te conserveren
inkomen.

Premies volksverzekeringen 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 aanslag

over het jaar waarbij de belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang wordt
verrekend.
5. Het bedrag van de verrekende belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang

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.

Tarief box 2 Art. 2.12 Tarief belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
De belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (afdeling 4.1 respectie-
velijk afdeling 7.3) bedraagt 25%.

Tarief box 3 Art. 2.13 Tarief belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
Debelasting op het belastbare inkomenuit sparen en beleggen (afdeling 5.1 respectievelijk
afdeling 7.4) bedraagt 30%.

Afdeling 2.4 Toerekeningsregels

Art. 2.14 Toerekening tussen en binnen de belastbare inkomens
Rangorderegeling 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 kunnen
worden aangemerkt, wordt het voordeel uitsluitend op grond van het als eerste opgeno-
men hoofdstuk of de als eerste opgenomen afdeling of paragraaf aangemerkt als
bestanddeel van het desbetreffende belastbare inkomen.
2. Voorzover vermogensbestanddelen inkomen, al dan niet vrijgesteld, uit werk en

woning of uit aanmerkelijk belang genereren, worden zij niet in aanmerking genomen
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 zakewaarvan de renten op basis van een specifieke bepaling in hoofdstuk
3 of hoofdstuk 4 van aftrek zijn uitgesloten en schulden die zijn aangegaan in verband
met een eigen woning, doch niet behoren tot de eigenwoningschuld, bedoeld in artikel
3.119a, 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 aanmerkelijk
belang genereren, en daaraan voorafgaand en daaropvolgend inkomen uit sparen en
beleggen genereren, tevens in aanmerking genomen bij de bepaling van het belastbare
inkomen uit sparen en beleggen indien in deze periode een peildatum 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 daaraan vooraf-
gaand endaaropvolgend inkomenuit sparen en beleggen genereren, tevens in aanmerking
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genomen bij de bepaling van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen indien in
deze periode een peildatum is gelegen als bedoeld in artikel 5.2, tenzij de belastingplichtige
aannemelijkmaakt dat aan zijn handelingen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen;
d. vermogensbestanddelen, of delen daarvan, die gedurende een periode van meer dan
zes achtereenvolgende maanden, maar niet meer dan achttien achtereenvolgende
maanden inkomen uit werk en woning of uit aanmerkelijk belang genereren en die in
ten minste een deel van die periode behoren tot de bezittingen van een lichaam waarbij
een forfaitair voordeel als bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a, uit de aandelen
in of winstbewijzen van dat lichaam tot de reguliere voordelen, bedoeld in artikel 4.12,
onderdeel a, behoort, en daaraan voorafgaand en daaropvolgend inkomen uit sparen en
beleggen genereren, tevens in aanmerking genomen bij de bepaling van het belastbare
inkomen uit sparen en beleggen indien in deze periode een peildatum is gelegen als
bedoeld in artikel 5.2, tenzij de belastingplichtige aannemelijk maakt dat aan zijn hande-
lingen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen;
e. van eenwerkgever die eenmet 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, uitge-
zonderd 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 belastbare loon, doch bij de bepaling
van het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden en wordt die werkruimte tot
het vermogen vandiewerkzaamheid gerekend, indien dewerkruimte een naar verkeers-
opvatting zelfstandig gedeelte van de woning vormt en:
1º. ingeval de belastingplichtige tevens eenwerkruimte buiten diewoning ter beschikking
heeft, hij zijn belastbaar loon hoofdzakelijk in de werkruimte in die woning 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 verwerft.
4. Met betrekking tot het derde lid, onderdeel e, is artikel 3.16, twaalfde lid, van over-

eenkomstige toepassing.

Art. 2.14a Toerekening afgezonderd particulier vermogen
Toerekening APV1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden de

bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd par-
ticulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, geacht bij degene die dat vermogen bij
leven of bij overlijden heeft afgezonderd tot zijn bezit te behoren, onderscheidenlijk op
te komen (toerekening). Na het overlijden van de persoon, bedoeld in de eerste volzin,
worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afge-
zonderd particulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, toegerekend aan diens erf-
genamen, per erfgenaam in dezelfde verhouding als hij verkrijger krachtens erfrecht is
van de overledene. Vanaf het moment dat de in de vorige volzin bedoelde erfgenaam is
overleden, treden diens erfgenamen en de daaropvolgende erfgenamen in de plaats van
de overleden erfgenaam, per erfgenaam in dezelfde verhouding als hij erfgenaam is van
de overleden erfgenaam waarvoor hij in de plaats treedt.
2. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt ver-

staan onder een afgezonderd particulier vermogen, niet zijnde een sociaal belang
behartigende instelling: een afgezonderd 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.

Afgezonderd particulier
vermogen

3. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingenwordt onder
het afzonderen van vermogen verstaan:
a. het om niet of onder in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke voorwaarden
rechtens dan wel in feite, direct of indirect afzonderen van vermogensbestanddelen in
een afgezonderd particulier vermogen;
b. het rechtens dan wel in feite, direct of indirect, vervreemden van vermogensbestand-
delen aan een afgezonderd particulier vermogen waarmee meer dan bijkomstig een
particulier belangwordt beoogd van de vervreemder, van zijn partner of van een ofmeer
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van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of tot en met de vierde graad van de
zijlijn.

Erfgenaam 4. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingenwordt onder
een erfgenaammede verstaan een persoon die is onterfd en die rechtens danwel 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 afge-
zonderd particulier vermogen indien degene die het vermogen heeft afgezonderd, diens
partner en diens erfgenamen niet zijn te bepalen. Ingeval er meer begunstigden zijn,
vindt naar verhouding van demate van begunstiging de toerekening aan de begunstigden
plaats.

Erfgenaam-niet begunstigde 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 danwel 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 vermo-
gen toegerekend aan de overige erfgenamen in dezelfde verhouding 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 krachtens uiterste wilsbeschikking in
overwegende mate is gericht op het geheel of gedeeltelijk ontgaan of uitstellen van de
in het eerste lid, tweede en derde volzin, bedoelde toerekening.

Uitgesloten bezittingen 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 opbrengsten
en uitgaven ter zakewaarvan blijkt dat die tot het vermogen, onderscheidenlijk dewinst,
van een onderneming van het afgezonderd particulier vermogen behoren, voor zover
blijkt dat de winst uit deze onderneming in de staat of in de staten waarin deze wordt
gedreven is onderworpen aan een belasting naar de winst. Onder een onderneming als
bedoeld in de eerste volzin wordt mede begrepen een werkzaamheid als bedoeld in
artikel 4, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot

de in dit artikel bedoelde toerekening.

Art. 2.15 Toerekening inkomensbestanddelen, rendementsgrondslag en geheven
dividendbelasting van een minderjarig kind

Inkomen van kind 1. Voor de toepassing van dezewet, behoudens voorzover het de toepassing van artikel
2.16 betreft, wordt geen rekening gehouden met het wettelijk vruchtgenot van het ver-
mogen van een minderjarig kind.
2. Het belastbare resultaat uit overigewerkzaamheden 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, de rendementsgrondslag voor
het belastbare inkomen uit sparen en beleggen en de op grond van artikel 9.2 ter zake
als voorheffing in aanmerking te nemen geheven dividendbelasting, van eenminderjarig
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 van wie het gezag is beëindigd
op grond van 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, rendementsgrondslag en geheven dividend-
belasting in gelijke delen aan ieder van hen toegerekend.

Art. 2.16 Verhaalsrecht
Verhaalsrecht op kind 1. De belastingplichtige aan wie inkomensbestanddelen van een kind zijn toegerekend

en die daarvan niet het vruchtgenot heeft, heeft verhaal op dat kind voor een gedeelte
van de door hem verschuldigde inkomstenbelasting, voorzover deze is voldaan.
2. Het in het eerste lid bedoelde gedeelte wordt gesteld op een evenredig gedeelte van

de verschuldigde belasting, bepaald naar de verhoudingwaarin de belastbare inkomsten
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uit eigen woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang of het belastbare inkomen uit
sparen en beleggen van dat kind dat bij de vaststelling van de belastingschuld in aanmer-
king is genomen, staat tot het inkomen uit werk enwoning, het inkomen 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.

Art. 2.17 Toerekening inkomensbestanddelen, bestanddelen van de rendementsgrond-
slag, geheven dividendbelasting en korting voor groene beleggingen van de belasting-
plichtige en zijn partner

Toerekening partners1. Inkomensbestanddelen van de belastingplichtige en zijn partnerworden in aanmer-
king genomen bij degene doorwie de inkomensbestanddelen zijn genoten of opwie deze
drukken. Bestanddelen van de rendementsgrondslag van de belastingplichtige en zijn
partner worden in aanmerking genomen bij degene tot wiens bezit die bestanddelen
behoren.
2. Gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, de gezamenlijke grondslag sparen en

beleggen, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, en de op grond van artikel 9.2 als voorheffing
in aanmerking te nemen geheven dividendbelasting, van de belastingplichtige en zijn
partner worden geacht bij hen op te komen, tot hun bezit te behoren onderscheidenlijk
als voorheffing in aanmerking te worden genomen, in de onderlinge verhouding die zij
daarvoor ieder jaar bij het doen van aangifte kiezen. De korting voor groene beleggingen,
bedoeld in artikel 8.19, van de belastingplichtige en zijn partner wordt geacht bij hen op
te komen in de verhouding die op grond van dit artikel wordt toegepast voor de geza-
menlijke grondslag sparen en beleggen. Indien de gezamenlijke grondslag sparen en
beleggen van de belastingplichtige en zijn partner nihil bedraagt, wordt de korting in
aanmerking genomen bij degenemet het hoogste verzamelinkomen. Indien het verzame-
linkomen van de belastingplichtige en het verzamelinkomen van zijn partner aan elkaar
gelijk zijn en de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen van de belastingplichtige
en zijn partner nihil bedraagt, wordt de korting in aanmerking genomen bij degene met
de hoogste leeftijd.
3. Een gemeenschappelijk inkomensbestanddeelwordt geacht bij de belastingplichtige

en zijn partner voor de helft op te komen, de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
wordt geacht bij de belastingplichtige en zijn partner voor de helft tot hun bezit te
behoren en de geheven dividendbelasting wordt geacht bij ieder voor de helft te zijn
geheven voorzover zij daarvoor geen onderlinge verhouding hebben gekozen.

Wijziging onderlinge ver-
houding

4. De voor een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel, voor de gezamenlijke
grondslag sparen en beleggen of voor de geheven dividendbelasting tot stand gekomen
onderlinge verhouding kandoor de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijkworden
gewijzigd tot het moment waarop de aanslag, navorderingsaanslag, conserverende
aanslag of conserverende navorderingsaanslag van de belastingplichtige en zijn partner,
onherroepelijk vaststaan. 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 uitspraak van de Hoge Raad ingeval een in de eerste volzin bedoelde aanslag
vanwege die uitspraak onherroepelijk komt vast te staan.

Gemeenschappelijke inko-
mensbestanddelen

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 persoonsgebonden
aftrek;
c. de persoonsgebonden aftrek.

Toerekening negatieve PGA6. Indien een persoonsgebonden aftrek van een belastingplichtige in aanmerking is
genomen bij zijn partnerwordt eenmet die aftrek verband houdende negatieve persoons-
gebonden aftrek eveneens in aanmerking genomen bij die partner, zo die persoon nog
steeds kan kwalificeren als partner van de belastingplichtige.

Opteren voor partnerschap7. 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
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