
 

Verzoek toepassing investeringsaftrek bij transacties tussen naaste verwanten (tot en met het 

belastingjaar 2015) 

 

Aan de Belastingdienst 

[aanhef] 

[adres en huisnummer] 

[postcode en woonplaats] 

 

Datum: [datum] 

 

Betreft: investeringsaftrek bij transacties tussen naaste verwanten; verzoek om toepassing van 

onderdeel 5.1 van het  besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M  

 

 

Geachte heer/mevrouw [naam], 

 

De ondergetekende 

[naam], wonende [adres en woonplaats], BSN-nummer [nummer]  

is in het [boekjaar/kalenderjaar ..... (kiezen)] ter zake de verwerving of verbetering van bedrijfsmidden 

verplichtingen aangegaan met:  

 

1. [naam], wonende [adres en woonplaats], BSN-nummer [nummer]; 

2. [naam], wonende [adres en woonplaats], BSN-nummer [nummer]; 

3. [naam], wonende [adres en woonplaats], BSN-nummer [nummer], 

 

welke # perso(o)n(en) # (� doorhalen naar keuze) tot zijn huishouden behoort/behoren / (een) bloed- 

of aanverwant(en) in de rechte lijn is / behoort/behoren tot het huishouden van (een) bloed- of 

aanverwant(en) in de rechte lijn. 

 

Op grond van artikel 3.46, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 verzoekt ondergetekende 

hierbij om ontheffing van hetgeen is bepaald in het eerste lid, onderdeel a en b, van dat artikel, één en 

ander overeenkomstig het bepaalde in onderdeel 5.1 van het besluit van  besluit van 17 maart 2014, 

nr. BLKB 2014/106M  

 

De ondergetekende verklaart hierbij dat: 

• indien binnen vijf jaren na de aanvang van het [kalenderjaar of boekjaar....(kiezen)] waarin de 

transactie(s) heeft/hebben plaatsgevonden - direct of indirect - met betrekking tot de hiervoor 

genoemde verplichtingen veranderingen voortvloeiende uit de familierelatie te zijnen/haren gunste 

zich voordoen dan wel hebben voorgedaan of 

• binnen de hiervoor genoemde periode de hiervoor beschreven verplichtingen niet worden 

nagekomen, de op basis van genoemd besluit toegepaste investeringsaftrek zal worden bijgeteld 

als ware het een desinvesteringsbijtelling in het jaar waarin de verandering heeft plaatsgevonden, 

tenzij: 

• ondergetekende aannemelijk maakt dat deze verandering op zakelijke gronden berust of 

• indien blijkt dat de verandering losstaat van de tussen partijen bestaande contractuele verhouding. 

 

Een afschrift van de overeenkomst tussen genoemde personen gaat hierbij. 

 

Hoogachtend, 

[naam] 

 

bijlage: #……………….. 


