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Terbeschikkingstellingsregeling  
Als u vermogen ter beschikking stelt aan een uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een 
verbonden persoon, dan moet u bij de aangifte inkomstenbelasting dat vermogen en het resultaat 
daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. 
Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het 
hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. 
Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt 
aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van 
toepassing zijn. Als dat zo is, dan zijn voor de aangifte inkomstenbelasting de volgende zaken van 
belang: 

 de N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of BV  
 Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: “onderneming partner” of “BV van 

vader” ) 
 de waarde(n) per 1 januari 2012 en 31 december 2012 van het terbeschikkinggestelde vermogen  
 de meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak 
 de opbrengsten en de kosten 
 
Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor 
de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of 
geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon. 
 

Terbeschikkingstellingsregeling en aanmerkelijk belang 
3 mei 2013. Het bestaan van een aanmerkelijk belang is een vereiste om de 
terbeschikkingstellingsregeling te kunnen toepassen bij samenwerkingsverbanden in een bv/nv-
vorm. 
De terbeschikkingstellingsregeling is niet van toepassing op het saldo van rente van ingeleend geld 
(banklening) en rente van uitgeleend geld (achtergestelde geldlening) aan een vennootschap met 
een groot aantal aandeelhouders, waarvan de aandelenbelangen elk afzonderlijk minder zijn dan 5% 
van het geplaatste kapitaal (dus geen aanmerkelijk belang). De Hoge Raad heeft onlangs in deze zin 
beslist. 

Als u vragen heeft over dit onderwerp of hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op per 
telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl. 


