Viditax 7 mei 2019
Ruime uitleg voor aanhorigheid bij agrarische gebouwen
X exploiteerde in een vof met zijn echtgenote een agrarisch bedrijf. Tot het
ondernemingsvermogen behoorden een perceel grond, woning, schuur, loods, jongveestal,
ligboxenstal, mestsilo, strooiselhok, twee stierenstallen, erfverharding en plaat/sleufsilo's. Bij de
aanslagregeling IB 2014 weigerde de inspecteur de afschrijvingskosten met betrekking tot het
strooiselhok, de erfverharding en de plaat/sleufsilo omdat de bodemwaarde als bedoeld in artikel
3.30a Wet IB 2001 was bereikt. Die bouwwerken vormden volgens de inspecteur namelijk
aanhorigheden van de bedrijfsgebouwen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het daarmee eens.
Voor het begrip aanhorigheden in artikel 3.30a Wet IB 2001 gold het ruime criterium "behoort bij
een gebouw, daarbij in gebruik en daaraan dienstbaar". X ging in hoger beroep en stelde dat een
bouwwerk alleen dan een aanhorigheid was als het "onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar" was
aan het gebouw. Het begrip aanhorigheid moest volgens X eng worden uitgelegd. Hof Den Bosch
besliste echter dat het enge criterium gold voor wat onder een gebouw moest worden begrepen en
dat voor een aanhorigheid het ruimere criterium gold. Voor de term aanhorigheden was beslissend
of de bouwwerken "behoren bij, in gebruik zijn bij, en dienstbaar zijn aan" het gebouw. Daarbij
konden volgens het Hof de bouwwerken niet los worden gezien van het bedrijfsproces van X. Dat
betekende volgens het Hof in dit geval dat de bouwwerken alle kwalificeerden als aanhorigheden.
Alle bouwwerken lagen in de nabijheid van de stallen en andere bedrijfsgebouwen. Verder waren
het bouwwerken die normaal gesproken ook hoorden bij een agrarisch bedrijf als dat van X, ze
waren daarbij in gebruik en waren ook dienstbaar aan de stallen. Het Hof verklaarde het hoger
beroep van X ongegrond.
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