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Penningmeester sam van Hees van VvE James stewartstraat 46-go te
Almere stelde deze vraag op pagina 59 in het augustusnummer van
VvE Magazine. Hij vroeg zich af : 'Gaat het dan alleen om het reserve-
fonds, of moet je - net ars iedere particulier - alle bedragen van de
diverse rekeningen opgeven? lk heb dat aan de Belastingdienst en aan
mijn belastingadviseur gevraagd en ik krijg geen eenduidig antwoord.,
Drs. Maarten den ouden, registeraccountant en auteur van ,De
Kascommissiegids voor VvE'en', geeft het antwoord op deze vraag.

rj uw aangifte inkomstenbelas-

, ting moet u uw aandeel in het
t, :,Vermogen Opgeven in bOx 3I (Sparen en beleggen). Laten we

als voorbeeld uw aangifte over 2011
nemen, Als u gebruik maakt van het
elektronische aangifteprogramma van
de belastingdienst, krijgt u de vraag:
Waren uw bezittíngen op I januari 2All
meer waard dan € 20.785,-? (Dit
bedrag is het 'heffingsvrij vernrogen'.
als u heel 2O1l een fiscale partner hacl

rs het bedrag € 41.750.-. En als u

minclerjarige kinderen had of geboren
bent vóor 1947, kan uw heffingsvrij
venlogen groter ziin.)

Als u deze vraag met 'nee' beant-
r,voordt. hoeft u verder geen gegevens
over uvv vermogen in te vullen. Dus
ook geen informatie over uw aandeel
in het vermogen van de VvE. Dat is

dus makkelijkl

Alleen als u de vraag met 'ja' beant-
rnvoordt, krijgt u als een van de
vervolgvragen:
Had u op I januari 2Oll overige
be zí tt i n g e n, zoa I s n i et-v rij gesfelde
kapitaalverzekeringen, rechten op
periodieke uitkeringen of overige
vorderingen?
Deze vraag moet u wederom met'ia'
beantwoorden.

In het vervolgscherm kunt (moet) u dan
uw aandeel in het vermogen van de
VvE invuilen op de regel 'overige bezit-
trngen'. Het gaat om uw aandeel in het
eigen vermogen van de VvE.
Dat bestaat rzaak alleen uit het reserve-
fonds groot onderhoud. Maar als uw
VvE ook bijvoorbeeld een algemene
reserve op de balans heeft staan, moet
u die ook meetellen. U geeft een
bedrag op. Hoeveel geld de VvE op
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spaarrekentngen, betaalrekeningen,
deposito's enz, heeft staan, is voor
de belastingdienst niet interessant.

Verder blijkt uit communicatie vanuit
het ministerie van Financiën dat u uw
aandeel alleen hoeft op te geven als
dit'van meer dan verwaarloosbare
omvang' is. Met andere woorden: als
het om een paar honderd euro gaat,
hoeft u zich niet te vermoeien met het
berekenen van het precieze bedrag.
Per saldo betaalt u1,2o/o belasting over
het bedrag dat u aangeeft.

Voor de aangifte die u vóor j april
van jaar X doet, moet u dus uw aan-
deel in het vermogen per 1 januari
van het jaar X-l weten.
Let op! Omclat uw VvE geen balans
per 1 januari opstelt, moet u gebruik
maken van de balans per 31 decem-
ber van het jaar X-2.

Dus als u in 2013 uw aangifte inkom-
stenbelasting over 2O'12 invult, gaat u

uit van het eigen vermogen van de
VvE dat in de balans per 3l december
2Ol1 is vermeld! Soms zult u een'
opgave van de penntngmeester of
VvE-beheerder krijgen, maar u kunt
uw aandeel ook zelf berekenen op
basis van de balans van het jaar X-1

en uw breukdeel zoals in de split-
singsakte staat vermeld.
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