Aan de participanten van:
Mauritsstede Vastgoed C.V.

26 januari 2021

Inzake:

lbo@rechtstaete.nl

Toelichting aangifte inkomstenbelasting 2020

Geachte Participant,
Hierbij ontvangt u een toelichting op de fiscale verwerking van uw participatie(s) voor uw aangifte
inkomstenbelasting 2020. Deze toelichting ziet alleen op de standaard situatie, namelijk dat uw participatie
wordt belast als inkomen uit sparen en beleggen (Box 3) en dat u geen ondernemer bent voor de heffing van de
inkomstenbelasting. In overige situaties dient u zelf de fiscale verwerking van uw participatie te verzorgen en
wordt u - ook voor eventuele specifieke gevolgen van uw participatie(s) - geadviseerd overleg te plegen met uw
belastingadviseur.
Inkomen uit sparen en beleggen (Box 3)
Voor het jaar 2020 wordt, algemeen gesteld, het inkomen uit ‘sparen en beleggen’ (Box 3) bepaald op basis van
een forfaitair rendement over uw bezittingen en schulden aan het begin van een kalenderjaar en belast tegen
een tarief van 30%. Het forfaitaire rendement wordt bepaald aan de hand van drie schijven met een toenemend
tarief (progressief). Afgezien van vrijstellingen en drempelbedragen, bedraagt de effectieve belastingdruk tussen
de 0,54% tot 1,58% (2020). Dit is in de standaard situatie ook van toepassing op een participatie in Mauritsstede
Vastgoed C.V. (hierna: de CV).
De CV is fiscaal transparant. Dit betekent dat uw participatie niet kan worden vergeleken met bijvoorbeeld een
aandeel in een NV, maar dat u een evenredig deel heeft in alle bezittingen en schulden van het fonds. Het
standpunt dat niet kan worden volstaan met het aangeven van één bedrag, namelijk het saldo van de bezittingen
en schulden van het fonds, wordt - voor zover ons bekend - gedeeld met het meldpunt vastgoedfondsen van de
Belastingdienst. U dient dus een evenredig deel van het vastgoed, de hypothecaire lening en alle overige
bezittingen en schulden van het fonds aan te geven (met uitzondering van belastingschulden en -vorderingen)
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berekend naar de ‘waarde in het economische verkeer’ aan het begin van het jaar. Voor de waarde in het
economische verkeer van het vastgoed is door de initiatiefnemer en beheerder, Sectie5 Investments N.V.,
voorgesteld om aan te sluiten bij de aanschafwaarde, dan wel bij de actuele waarde als deze afwijkt van de
aanschafwaarde.
In de toelichting (zie bijlage) is aangegeven hoe uw participatie in uw aangifte kan worden verwerkt. Deze
toelichting is gebaseerd op de waarde van één participatie. U dient derhalve de waarden zoals opgenomen in de
toelichting, te vermenigvuldigen met het aantal door u gehouden participaties.
Een eventuele schuld die u bent aangegaan voor de financiering van de aankoop van uw participatie(s) in de CV
kunt u eveneens - bij de schulden - in aanmerking nemen bij de bepaling van het inkomen uit sparen en
beleggen.
Ten slotte
Het beleid van de Belastingdienst is momenteel dat geen bindende afspraken worden gemaakt over de fiscale
verwerking van participaties in vastgoedfondsen. Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van de
toelichting aangifte inkomstenbelasting 2020, kan discussie met de Belastingdienst derhalve niet geheel worden
uitgesloten.
Hoogachtend,

L.A. van Dijk

L.M.Th. Borkes

Bijlage
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Mauritsstede Vastgoed C.V.
Hierbij ontvangt u de relevante financiële gegevens ten behoeve van uw aangifte inkomstenbelasting 2020 met betrekking
tot uw participatie(s) in Mauritsstede Vastgoed C.V. als Box 3-belegging.
Online aangifte 2020 via “Mijn Belastingdienst” (beschikbaar vanaf 1 maart 2021 op de website van de Belastingdienst)
-

Woningen en andere onroerende zaken
Had u nog een onroerende zaak, zoals een leegstaande woning,
woning in aanbouw, vakantiewoning, een verhuurd pand of een
terrein?
Land (drop down menu)
Postcode
Gemeente
Was u op 1 januari 2020 eigenaar van deze onroerende zaak?
Was er, naast u, op 1 januari 2020 nog een andere eigenaar van de
onroerende zaak?
Situatie op 01-01-2020 (drop down menu)
Gold deze situatie voor de rest van het jaar?
Waarde in het economisch verkeer
Was deze onroerende zaak een rijksmonumentenpand?
Had u nog een onroerende zaak, zoals een leegstaande woning,
woning in aanbouw, vakantiewoning, een verhuurd pand of een
terrein?

-

Hypotheken en andere schulden
Had u nog een hypotheek of een andere schuld?
Bank of andere geldverstrekker
Nummer
Gaat het om een schuld voor uw huidige, toekomstige of vroegere
woning (hoofdverblijf)?
Schuld op 1 januari 2020
Schuld op 31 december 2020
Was deze schuld alleen van u?
Had u nog een hypotheek of andere schuld? **

JA

Nederland
1234AB*
Participatie in Mauritsstede Vastgoed C.V.*
JA
NEE*
Ander gebouw (zoals bedrijfspand)*
JA of NEE (afhankelijk van uw persoonlijke situatie)
€ 75.035
NEE

JA of NEE (afhankelijk van uw persoonlijke situatie)
JA
Participatie in Mauritsstede Vastgoed C.V.*
0
NEE
€ 52.540
€
1*
JA*
JA of NEE (afhankelijk van uw persoonlijke situatie)

* Uit praktisch oogpunt vanuit fondsdeelname beantwoord.
** Indien u uw participatie in het fonds met een lening hebt gefinancierd, kunt u hier de waarde van deze schuld per 1 januari 2020 opnemen.

▪

Deze handleiding is gebaseerd op het aangifteprogramma 2019 aangezien het aangifteprogramma 2020 pas vanaf maart a.s. beschikbaar is.
Wijzigingen in de benaming en volgorde van de vragen zijn voorbehouden.

▪

Bij meer dan één participatie dienen de bedragen met het aantal participaties te worden vermenigvuldigd. Verder dient u, afhankelijk van uw
persoonlijke situatie, de logica van het aangifteprogramma te volgen.
De bezittingen, exclusief geactiveerde kosten, per 1 januari 2020 bedragen € 8.403.958. Fiscaal dient het vastgoed gewaardeerd te worden op de
waarde in het economische verkeer. Volgens de beheerder is deze gelijk aan de boekwaarde van het vastgoed van € 8.010.000. Rekening houdend
met de boekwaarde van het vastgoed bedragen de bezittingen per saldo € 8.403.958, oftewel € 75.035 per participatie (per 1 januari 2020 zijn 112
participaties uitgegeven).

▪

▪

Schulden, exclusief belastingschuld, bedragen per 1 januari 2020 € 5.884.388, oftewel € 52.540 per participatie.

▪

Deze toelichting is gebaseerd op de jaarcijfers 2019, ziet alleen op participaties in dit fonds en geeft aan hoe een participatie verwerkt kan worden in
uw aangifte inkomstenbelasting. Mocht u andere bezittingen of schulden hebben die tot Box 3 behoren en onder dezelfde post vallen, dan dient hier
uiteraard rekening mee te worden gehouden.

▪

Het beleid van de Belastingdienst is momenteel dat geen bindende afspraken gemaakt worden over de verwerking van participaties in
vastgoedfondsen. Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van deze toelichting, kan discussie met de Belastingdienst derhalve niet geheel
worden uitgesloten.
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