
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 partner-
begrip

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: 1-1-2022.
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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.

Aanverwant 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.

Levensverzekering Art. 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.
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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
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.
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Art. 1.9 Gelijkstelling met basisregistratie personen
Gelijkstellingmet basisadmi-

nistratie
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 Vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger
Voor de toepassing van dezewet en de daarop berustende bepalingenwordt onder vaste
inrichting of vaste vertegenwoordiger verstaan een vaste inrichting of vaste vertegen-
woordiger als bedoeld in artikel 3, vierde tot en met twaalfde lid, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969.

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.

Art. 2.4 Bepalingen heffingsgrondslagen
Werk en woning 1. Het belastbare inkomen uit werk en woning wordt bepaald:

14

Wet inkomstenbelasting 2001MAT (1)



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, achtste lid, 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 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.

Art. 2.8 Verschuldigde inkomstenbelasting op gewone aanslag
Gewone aanslag1. 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
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