
Invulhulp	  verlies	  uit	  aanmerkelijk	  belang	  aangifte	  inkomstenbelasting	  2014.	  
	  
Indien	  u	  uw	  (Stamrecht)	  B.V.	  in	  2014	  is	  geliquideerd	  en	  u	  een	  verlies	  uit	  aanmerkelijk	  
belang	  heeft	  geleden	  kunt	  u	  dit	  verlies	  verwerken	  in	  de	  aangifte	  inkomstenbelasting	  
2014.	  Dit	  verlies	  kunt	  u	  als	  volgt	  verwerken.	  
	  
U	  dient	  bij	  Box	  2	  aanmerkelijk	  belang	  de	  vraag	  had	  u	  in	  2014	  een	  aannemelijk	  	  belang	  
met	  ja	  te	  beantwoorden.	  Als	  omschrijving	  kunt	  u	  de	  naam	  van	  uw	  Stamrecht	  B.V.	  
invullen.	  Tevens	  dient	  u	  het	  aantal	  uitgereikte	  aandelen	  in	  te	  vullen.	  In	  ons	  voorbeeld	  
zijn	  dit	  18.000	  stuks	  met	  een	  kostprijs	  van	  €	  18.000.	  Het	  aantal	  daadwerkelijk	  
geplaatste	  aandelen	  kunt	  u	  terugvinden	  in	  het	  aandeelhoudersregister	  van	  uw	  
Stamrecht	  B.V.	  De	  kostprijs	  kunt	  u	  terugvinden	  in	  de	  oprichtingsakte.	  	  
	  
U	  dient	  de	  vraag	  hebt	  u	  in	  2014	  delen	  van	  uw	  aanmerkelijk	  belang	  verkocht	  of	  
vervreemd?	  Of	  was	  er	  sprake	  van	  een	  fictieve	  vervreemding	  met	  ja	  te	  beantwoorden.	  
	  
In	  ons	  voorbeeld	  bedraagt	  het	  aandelenkapitaal	  €	  18.000	  en	  de	  overige	  reserves	  
negatief	  €	  10.000.	  Het	  eigen	  vermogen	  bedraagt	  derhalve	  €	  8.000.	  Deze	  bedragen	  kunt	  u	  
terugvinden	  in	  de	  door	  ons	  opgestelde	  jaarrekening	  2014.	  Bij	  overdrachtsprijs	  vult	  u	  in	  
dit	  geval	  €	  8.000	  in.	  Dit	  bedrag	  mag	  niet	  negatief	  zijn.	  Bij	  een	  negatief	  bedrag	  vult	  u	  €	  0	  
in.	  Bij	  de	  verkrijgingsprijs	  vult	  u	  in	  dit	  geval	  €	  18.000	  in.	  Hierna	  berekend	  het	  
aangiftepakket	  het	  vervreemdingsvoordeel	  op	  negatief	  €	  10.000.	  Het	  
vervreemdingsvoordeel	  dient	  aan	  te	  sluiten	  met	  het	  bedrag	  verlies	  uit	  aanmerkelijk	  
belang	  wat	  wij	  u	  gemaild	  hebben	  bij	  de	  liquidatie	  van	  uw	  (Stamrecht)	  B.V.	  Hierna	  drukt	  
u	  op	  akkoord.	  	  
	  
Het	  verlies	  is	  hiermee	  voor	  dit	  jaar	  verwerkt	  in	  de	  aangifte	  inkomstenbelasting	  2014.	  	  
	  
Wij	  adviseren	  u	  de	  definitieve	  aanslag	  inkomstenbelasting	  2014	  welke	  de	  
belastingdienst	  oplegt	  naar	  aanleiding	  van	  de	  aangifte	  inkomstenbelasting	  te	  
controleren	  of	  dit	  verlies	  juist	  	  is	  vastgesteld.	  	  
	  
Indien	  u	  geen	  ander	  aanmerkelijk	  belang	  in	  een	  vennootschap	  heeft	  krijgt	  u	  na	  een	  
rustjaar	  zijnde	  2015	  een	  belastingkorting	  in	  2016.	  U	  hoeft	  niet	  te	  vermelden	  in	  de	  
aangifte	  inkomstenbelasting	  2015.	  	  In	  de	  aangifte	  inkomstenbelasting	  2016	  krijgt	  u	  
vervolgens	  een	  belastingkorting.	  Hoe	  deze	  belastingkorting	  te	  verwerken	  in	  de	  aangifte	  
inkomstenbelasting	  2016	  zullen	  wij	  tegen	  die	  tijd	  vermelden	  op	  onze	  website.	  
	  
U	  kunt	  deze	  invulhulp	  gebruiken	  bij	  het	  invullen	  van	  uw	  aangifte	  inkomstenbelasting.	  
Wij	  kunnen	  echter	  geen	  enkele	  verantwoordelijkheid	  dragen	  voor	  eventuele	  onjuist	  
ingediende	  aangiften	  inkomstenbelasting.	  U	  bent	  zelf	  verantwoordelijke	  voor	  het	  
indienen	  van	  een	  volledige	  en	  juiste	  aangifte	  inkomstenbelasting.	  	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


