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Het belastingplan 2001

Boxen Om uw fiscale positie in 2001 te bepalen moet in het

voorgesteldebelastingplan eerst beoordeeld worden in

welke ‘box’ u komt. Er worden drie belastingboxen geïntro-

duceerd:

Box 1 inkomsten uit werk en woning (o.a. winst uit

ondernemingen inkomen uit arbeid en inkomsten

uit de eigen woning)

Box 2 winst uit aanmerkelijk belang

Box 3 inkomsten uit sparen en beleggen

De giftenaftrek valt voortaan in box 1 en box 3. Een gift

wordt als een persoonsgebonden aftrekpost gezien.

Er worden twee soorten giften onderscheiden:

• Periodieke giften

• Andere giften

Periodieke giften Periodieke giften zijn giften in de vorm

van vaste periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden

eindigen. Dat zijn dus de in de vorige bijdrage (augustus-

nummer) behandeldegiften in

de vorm van een lijfrente. Deze

giften blijven aftrekbaar mits

• geschonken aan Nederlandse instellingen ofverenigin-

gen;

• de looptijd minstens vijfjaar is;

• de gift in een notariëleakte wordt vastgelegd en de uitke-

ring vast en gelijkmatig is.

Voor deze vorm van giften gaat geen drempel gelden.

Niet periodieke giften Andere giften zijn alle niet perio-

dieke giften. Alle giften blijven aftrekbaarmits zij worden

geschonken aan een Nederlandse instelling. Een gift aan

een buitenlandse instel-

ling is alleen aftrekbaar

als die instelling bij

ministeriële regeling is

aangewezen. Natuurbe-

schermingsorganisaties

zijn al aangewezen. Er komt een ondergrens te gelden van

1% van het verzamelinkomen(met een minimum van f132)

en een bovengrens van 10%. Het inkomen van partners

wordt samengevoegd en partners kunnen zelfkiezen bij

wie en in welke verhouding de gift wordt afgetrokken.

Het partnerbegrip wordt opgerekt. Er komt een fiscaal

begrip partner. Een ieder die een gemeenschappelijke huis-

houdingvoert en op hetzelfde adres is ingeschreven kan

een verzoek indienenom als fiscale partner te worden aan-

gemerkt.

Er verandert niet echt veel De giften worden in princi-

pe verrekend in box 1 en blijven dus aftrekbaar van de

inkomsten uitwerk. Mochten de inkomsten uit box 1 nihil

of negatief zijn dankan een verrekening plaatsvinden met

de inkomstenuit sparen en beleggen uit box 3.

Kortom: met betrekking tot hetbegrip gift en de aftrek-

baarheid zelfverandert niet echt veel.

Rectificatie

Bij het artikel in het augustusnummerover het Hooibeestje in het

Drongengoedzijn het histogram van 1992 en de literatuurlijst wegge-

vallen. Het histogram wordt hieronder afgebeeld: de literatuurlijst
vindt u op blz. 18.

De belastingwereld beleeft roerige tijden. Enkele weken

geleden is een nieuw belastingstelsel geïntroduceerd. Dit

belastingstelsel heeft ingrijpende gevolgen voor bedrijfs-

leven en particulieren. In de vorige twee bijdragen is

ingegaan op twee mogelijkheden om tijdens leven ver-

mogen over te dragen. Genoemd zijn de aftrekmogelijk-

heden om een schenking in aftrek te brengen als buiten-

gewone last of als lijfrente.

Hoe worden uw giften onder het nieuwe belastingplan

behandeld.Krijgt u nog een aftrek of‘verdampt’ deze?


