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Aan: 

Alle eigenaren van VVE Wilhelmina 

 

 

Amsterdam, 4 maart 2010. 

 

 

Beste bewoner, 

 

Op verzoek van het bestuur van de VVE heb ik een overzicht gemaakt van de fiscaal aftrekbare 

onderhoudskosten voor het Poortgebouw. Helaas kan ik niet volstaan met voor ieder een bedrag uit te 

rekenen, dat u zo in kunt vullen in de aangifte. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de 

WOZ waarde van uw woning een rol speelt, en die is mij niet bekend. 

Om het toch zo simpel mogelijk te houden heb ik daarom een invulformulier opgesteld.  

Op dit formulier is ook aangegeven hoe u de fiscaal aftrekbare hypotheekrente voor 2009 kunt 

berekenen. De VVE heeft namelijk ook leningen ten behoeve van de financiering van de 

onderhoudskosten afgesloten. 

 

De meeste stukken in deze map zijn alleen bedoeld als bewijsvoering voor de belastinginspecteur. 

Deze hoeft u nu verder niet te bekijken. Als particulier hoeft u geen bijlagen bij de aangifte mee te 

sturen. De inspecteur kan wel achteraf verzoeken ze op te sturen. Bewaart u daarom dit mapje bij uw 

aangifte. 

 

 

In deze map vindt u achtereenvolgens: 

 

Voor de eigenaren 
- deze begeleidende brief; 

- het invulformulier; 

- een ‘overzichtssheet’ met de toedeling per appartement van de onderhoudskosten, de 

opstalverzekering en de rente op de lening van de VVE; 

- een tabel voor bepaling afschrijving, drempel aftrekbare kosten en eigenwoningforfait. 

 

 

Voor de belastingdienst 
- een ‘overzichtssheet’ met de toedeling per appartement van de onderhoudskosten, de 

opstalverzekering en de rente op de lening van de VVE; 

- een factuuroverzicht van de gemaakte kosten voor onderhoud; 

- factuur van de opstalverzekering; 

- dagafschrift storting bijdrage Stichting Gezondheidscentrum Amsterdam. 

- de offertes (ivm beschrijving werkzaamheden), facturen en bijbehorende dagafschriften voor 

de gemaakte onderhoudskosten, in de volgorde van het facturenoverzicht 
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Extra informatie 
 

Naast de Onderhoudskosten zijn ook de volgende kosten aftrekbaar: 

• De afschrijving op het pand. Voor de berekening zie de bijgevoegde tabel met de bedragen 

voor 2009. Deze tabel wordt jaarlijks aangepast, en is terug te vinden op 

www.belastingdienst.nl 

• Overige vaste eigenaarslasten: 

o Het eigenaarsdeel van de onroerende zaak belasting 

o De premie van de brand- en opstalverzekering 

o Polder- en waterschapslasten 

• Erfpachtcanon 

 

N.B. De kosten zijn aftrekbaar in het jaar waarin u de kosten betaald heeft! 

 

De berekening van de aftrekbare onderhoudskosten. 

Het totaal van de kosten van onderhoud, afschrijving en vaste eigenaarslasten is aftrekbaar voor zover 

dit bedrag een ‘drempel’ te boven gaat. Alleen het restant is dus aftrekbaar. De drempel bedraagt in 

2009 0,75% van de WOZ-waarde van uw appartement.  

Ook als u een woning een deel van het jaar in bezit heeft, geldt de volledige drempel.   

 

 

Hoe brengt u de aftrekbare onderhoudskosten in mindering? 

De uitgaven voor onderhoud aan een rijksmonument zijn losgekoppeld van een specifieke box en 

ondergebracht in de zogeheten ‘persoonsgebonden aftrek’, net als bijvoorbeeld de uitgaven voor 

ziekte, scholing en giften. 

De persoonsgebonden aftrek staat los van één specifieke box. Het bedrag van de aftrek komt in 

mindering op het inkomen van achtereenvolgens box 1, box 3 en box 2. Het inkomen van een box kan 

niet negatief worden door deze aftrek. Het restant van de persoonsgebonden aftrek wordt 

doorgeschoven naar de aftrek van het volgende jaar. Verrekenen met voorgaande jaren is niet 

mogelijk. 

Als particulier geldt verder dat wanneer u aangifte doet voor de belasting u geen bijlagen hoeft toe te 

sturen; de aangifte kunt u dus elektronisch doen. Mocht de belastingdienst naar aanleiding van uw 

aangifte nog vragen hebben, dan nemen zij zelf contact met u op.Voor meer informatie hierover 

verwijs ik u naar www.belastingdienst.nl waarop een vraag & antwoord service te vinden is.  

 

 

 

Succes met uw aangifte, 

 

 

 

 

Michiel van der Burght 
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Voor de 

belastingdienst 


