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De boseigenaar en de lnkomstenbelasting

Koninkliike NederlandscÁe HeidemaaÍschappij

Sinds 1 januari 1965 is het Besluit op de Inkomstenbelasting
l)41 vewangen door de \íet op de Inkomstenbelasting 1964.
Veel verandert er, maar niet de fiscale positie van de boseigenaar. Nog steeds geldt de reeds uit de \7et op de Inkomstenbelasting l)14 daterende vrijstelling voor winst uit
bosbedrijf.

De letterlijke tekst luidt nu:
,,(1) Tot de winst behoren niet voordelen uit bosbedrijf voorzover binnen het Rijk uitgeoefend met dien verstande dat de

exploitatie van hakhout niet

tot het bosbedrijf wordt

ge-

rekend."

Ten aanzien van de omvang van de vrijsteiling ziin

twee

punten van belang.
Ten eerste wat is een bosbedrijf en vervolgens wat is exploitatie
van hakhout?
De vrijstelling, welke zich beperkt tot het binnenlandse bosbedrijf heeft een tweeledige strekking, te weten enerziids de
bescherming van het weinig winstgevende bosbedrijf (in de
tegenwoordige omstandigheden kan men beter spreken van
het vediesgevende bosbedrijf) en anderzijds het ontkomen aan

de bijzondere moeilijkheden, welke zich voordoen bij

het

bepalen van de winst van bosbedrijven van veelal beperkte
omvang.

Uiteraard heeft de medaille van de vrijstelling ook een keerzijde. Immers wanneer de winst van het bosbedrijf niet belast
is, mag ook de negatieve winst - het bedrijfsverlies - niet in
mindering van het inkomen worden gebracht.

Dit geldt

evenzeer voor de bedrijfsonkosten, b.v. de exploitatie-

kosten en verzekeringspremies, kosten van afrastering e.d.
\Vat is nu een bosbedrijf in fiscale zin? Men moet dit begrip
zeer ruim uitleggen, zodat daaronder valt alle opgaand hout,

dus b.v. ook wegbeplantingen en erfbeplantingen mits de instandhouding het oogmerk is. Aankoop van een bos door een
houthandeiaar met het doel van kaalslag en verkoop van het
hout valt er dus niet onder. Eveneens is uitgesloten van vrij-

stelling het boomkwekerijbedrijf.
Daarentegen wel weer een boomkwekerij van een boseigenaar,
indien deze uitsluitend ten doel heeft in eigen behoefte te
voorzien.
Het vereiste van de continuïteitsgedachte betekent, dat ingeval

ontheffing van de herinplant b.v. op grond van comPensatie
met door een ander of door de boseigenaar zelÍ elders aan te
leggen bos, de bij de verkoop van het hout ontvangen winst
in feite is te beschouwen als liquidatiewinst uit bosbedrijf en
dus onbelast moet blijven.
Met betrekking tot de vraaq wat de winst

exploitatie is, onder de vrijstelling te brengen, hetgeen in de
tegenwoordige omstandigheden belangrijk is.
Moeilijker te beanrwoorden is de vtuag wat te verstaan valt
onder hakhout-exploitatie. Noch de parlementaire srukken, noch
de jurisprudentie geven hieromuent enig uitsluitsel. Naar mijn
mening zal men dus het bosbouwkundig begrip moeten hanteren en onder hakhout verstaan: hout, dat zich zonder her-

inplant verjongt en dat periodiek en met geringe omlooptijden

wordt gehakt, dus het eigenlijke eiken- of
griendhout

essen-hakhout,

e.d.

Deze uitzondering op de vrijstelling betekenq dat wanneer
men populieÍen tussen essenhakhout plant, men bij de opbrengsten van zodanig bos de aan het essenhakhout toe te
rekenen winst wèl onder zijn belastbaar inkomen moet aangeven in tegenstelling tot de winst verkregen uit de populierenexploitatie. Anderzijds moet men er ook aan denken, dat daartegenover ook bij de bedrijfsonkosen en eventuele vediezen

een toerekening aan hakhout-exploitatie moet plaatsvinden,
aangezien deze kosten en vediezen het belastbaar inkomen be-

invloeden.

Onze conclusie kan luiden, dat het bosbezit ten aanzien van
de inkomstenbelasting een uitzonderingspositie inneemt. Ter
voorkoming van misverstand zij hieraan toegevoegd, dat ditzelfde geldt voor de belasdngplichtigen, die onder de Iíet op
de Vennootschapsbelasting vallen, omdat in deze 'W'et voor de
winstbepaling verwezen wordt naar de ITet Inkomstenbelasting
1964.

Er wordt wel eens gezegd, dat de vrijstelling in tijden waarin
de bosbedrijven met verlies werken, weinig zin heeft, omdat

hierdoor de vediezen bij de berekening van het belastbaar
inkomen worden uitgeschakeld. Men vergeet echter dan, dat
wanneer de vrijstelling niet meer zou bestaan, dit niet wil
zeggen, dat men jaar in jaar uit het verlies kan aftrekken.
Het is n.l. vaste jurisprudentie, dat ingeval bij de uitoefening
van een ,,bedrijf" constant negatieve opbrengsten ontstaan er
in fiscale zin geen bedrijf aanwezig is, maar dat er dan gesproken moet worden van liefhebberij of iets dergelijks; de
kosten van dergelijke bezigheden, welke in werkelijkheid geen
winst opleveren en kennelijk ook niet behoeven op te leveren,
liggen in de privésfeer en komen dus niet voor aftrek in aan-

merking.
Ik meen dan ook, dat de vrijstelling ook in deze tijden van
depressie zin heeft al ware het alleen maar, dat hierdoor de
,,liquidatie-winst" bij verkoop van een bosbezit niet belast is.

uit bosbedrijf omvat,

op te merken, dat de ITet Inkomstenbelasting 1964 spreekt over de voordelen uit bosbedtijf.
valt in de

eerste plaats

Inkomstenbelasting I)14; in het
Inkomstenbelasttng l)4L evenwel werd gesproken over winst uit bosbedrijf. Fiscaal-technisch maakt dit
wel enig verschil. Spreekt men van winst uit bosbedriif dan is
daarmede duidelijk gesteld, dat de opbrengst van niet-bedrijfsmatig geëxploiteerd bosbezit niet onder de vriistelling valt. De
thans geldende wettekst laat dus een ruimere interpretatie toe.
Voorbeelden uit de jurisprudentie ten aanzien van het Besluit
Inkomstenbelasting l)41 zrjn de oDbrengst van incidentele

Dit

stond ook

Besluit

oo de

in de ITet

verhuur van caravanplaatsen, de verhuur van iachtrecht, de
opbrengst van bosbessenverkoop, van siertakken en wandelkaarten. Zelfs de verkoop van mos is onbelast.

De huidige, wat ruimete redactie van de vrijstelling maakt het
mogelijk alle hout-exploitatie voor zover het geen hakhout-
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