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Bijlage 1: ALV 4 april 2013 

 

De inkomstenbelasting en het fondsvermogen van de HVMB 

Bij de aangifte inkomstenbelasting van elk individueel lid van onze overkoepelende VvE, de HVMB, moet het 
aandeel in het fondsvermogen van de HVMB worden opgeteld bij het eigen vermogen en opgegeven in box 3. 
Hiervoor geldt een heffingsvrij deel van de eigenaar en dat van een eventuele partner samen. Voor 2011 was 
dat € 20.785,= x 2 = 41.750,=. Over het bedrag dat het heffingsvrije deel te boven gaat moet 1,2% belasting 
worden betaald. Het vermogen van de VvE per 31ste december van enig jaar is bepalend. Het vermogen van 
de VvE is het totaal van de saldi op de diverse bankrekeningen. Het bedrag van het aandeel daarin is het 
totale bedrag vermenigvuldigd met het breukdeel zoals dat in de splitsingsakte staat vermeld. Voor een 
huiseigenaar is dat 0,9% en voor een eigenaar van een afzonderlijke garage is dat 0,1%. In totaal komt dat 
neer op ± 100%. De berekening is als volgt:  

er zijn 256 garages; elke garage draagt 0,1% bij. In totaal dus   25,6% 
er zijn 83 woningen; elke woning draagt 0,9% bij. In totaal dus   74,7% 

---------+ 
Totaal 100,3% 

Het fondsvermogen van de HVMB op 31 december 2011 was € 489.512,=.  

Voor de garage-eigenaren tezamen is het aandeel 489.512*25,6%=125.315. Voor elke garage-eigenaar is dat 
125.315/256= € 489,51 

Voor de huiseigenaren tezamen is het aandeel 489.512*74,7%=365.665. Voor elke huiseigenaar apart is dat 
365.665/83= € 4.405,61 

(Totaal is dat 490.980,19/100,3*100=489.511,65 en dat is op een afrondingsfoutje gelijk aan het vermogen) 

Dit betekent dat elke huiseigenaar die tevens t.m. één garage heeft t.m. € 4.895,12 bij het eigen of bij het 
gezamenlijke vermogen van eigenaar en partner moet optellen om te bezien of vermogensbelasting moet 
worden betaald. Bij eigenaren die alleen één of meerdere afzonderlijke garages bezit is dat het bedrag van 
één garage, zijnde € 489,51 of een meervoud daarvan.  

Voor actuele informatie over het heffingsvrije deel wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst en 
voor de laatste gegevens over het fondsvermogen van de HVMB wordt verwezen naar het laatste jaarverslag 
van de vereniging.  

PJJ Laarman 
secretaris HVMB 

~~~~~ 


