
Wet inkomstenbelasting 2001 

 
Artikel 3.11. Vrijstelling voor bosbedrijf 

1. Tot de winst behoren niet voordelen uit bosbedrijf. 
 

2. Een belastingplichtige die het bosbedrijf uitoefent, kan de inspecteur verzoeken om het eerste lid op hem 

niet van toepassing te doen zijn. Bij inwilliging van het verzoek geldt dit tot wederopzegging door de 
belastingplichtige maar ten minste voor tien jaar. Een hernieuwd verzoek kan pas tien jaar nadat het eerste 

lid wederom van toepassing is geworden, worden ingewilligd. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor 
bezwaar vatbare beschikking. 

 
3. De waarde van de tot het bosbedrijf behorende bezittingen wordt op het tijdstip met ingang waarvan het 

eerste lid niet meer van toepassing is en op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan dat waarop het eerste 

lid weer van toepassing is, gesteld op de waarde in het economische verkeer. 
 

4. De voordelen die worden behaald onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip met ingang waarvan het 
eerste lid weer van toepassing is, kunnen onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden 

buiten aanmerking blijven. 

 
Artikel 3.13. Overige vrijstellingen 

1. Tot de winst behoren niet: 
g. een door Onze Minister na overleg met Onze Minister van Economische Zaken bij ministeriële regeling te 

bepalen deel, daaronder mede begrepen het geheel, van de voordelen ingevolge bij deze ministeriële 
regeling aangewezen regelingen ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van bos en natuur 

alsmede aangewezen overeenkomsten die vooruitlopen op die regelingen; 

 
Artikel 5.7. Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen 

1. Tot de bezittingen behoren niet: 
a. bossen; 

b. natuurterreinen; 

c. onroerende zaken die deel uitmaken van een ingevolge de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed, 
met uitzondering van de op deze landgoederen voorkomende gebouwde eigendommen. 

 
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over hetgeen onder natuurterrein 

wordt verstaan. 

 
Artikel 6.31. Uitgaven voor monumentenpanden 

1. Als uitgaven met betrekking tot een monumentenpand worden in aanmerking genomen 80% van de 
drukkende onderhoudskosten. De eerste volzin is slechts van toepassing indien het een eigen woning als 

bedoeld in artikel 3.111 betreft of indien het een bezitting betreft die volgens artikel 5.1 in de 
belastingheffing wordt betrokken en waarvan de waardeveranderingen de belastingplichtige direct of 

indirect grotendeels aangaan. 

 
2. Onder monumentenpand wordt verstaan een pand dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister, 

bedoeld in artikel 3.3 van de Erfgoedwet. 
 

3. Onder monumentenpand wordt mede verstaan een pand dat op het grondgebied van een andere lidstaat 

van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte is gelegen en waarvoor Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een 

erkenning heeft afgegeven dat: 
a. het pand een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed, en 

b. het pand voor aanwijzing als rijksmonument op grond van de Erfgoedwet in aanmerking zou komen als 
het op Nederlands grondgebied zou zijn gelegen. 
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4. Onderhoudskosten van een monumentenpand zijn de kosten van werkzaamheden daaraan voor zover 

die ertoe hebben gestrekt het pand, zoals dat bij de aanvang van de werkzaamheden bestond, in bruikbare 
staat te herstellen of te houden en in redelijkheid zijn gemaakt. 

 
Artikel 10.9. Rechtspersonen met natuurschoonwet-landgoederen 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld volgens welke voor de heffing van 

de inkomstenbelasting de werkzaamheden, rechten en verplichtingen van een rechtspersoon als bedoeld in 
het tweede lid, worden beschouwd als werkzaamheden, rechten en verplichtingen van haar gezamenlijke 

aandeelhouders. 
 

2. Een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid, is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid waarvan de bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit ingevolge 

de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of 

hoofdzakelijk bestaan uit de instandhouding van die landgoederen. 
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