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Definities: 
invulling van een aantal begrippen en afkortingen

AB Aanmerkelijk belang
BB Bedrijfsbelasting 
Bron(land)beginsel Belasting dient daar te worden geheven waar de winst / 

rendement wordt gegenereerd
DGA Directeur Groot Aandeelhouder
Echte ondernemer Ondernemer in de zin van artikel 3.4 Wet IB 2001
EStG Einkommenssteuer
EV Eigen vermogen
GewStG Gewerbesteuer
IB Inkomstenbelasting
HvJ EG Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
KEN Kapitaal Export Neutraliteit
KIN Kapitaal Import Neutraliteit
KStG Körpergeschaftssteuer
KVWV Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
MKB-winstvrijstelling Vrijstelling als bedoeld in artikel 3.79a Wet IB 2001
NSV Nederlands Standaard Verdrag
OR Oudedagsreserve
OWB Ondernemingswinstbelasting
OWB-stelsel Een stelsel bestaande uit een winstbelasting geheven bij de 

onderneming en uit een aanvullende heffing bij de achter-
liggende aandeelhouders

Particuliere onderneming(er) Een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid welke 
thans binnen de heffingssfeer van box I Wet IB 2001 valt.

Pseudo-ondernemer Ondernemer in de zin van artikel 3.3. Wet IB 2001
RMK Raad voor het Midden en Kleinbedrijf
RZO Raad voor het Zelfstandig ondernemerschap
Rechtsvormneutraliteit Bij de belastingheffing van winst uit onderneming wordt 

iedere onderneming gelijk behandeld en is de fiscale be-
handeling niet afhankelijk van de rechtsvorm waarin de 
onderneming wordt gedreven.

Quasi-ondernemer Ondernemer in de zin van artikel 3.90 e.v. Wet IB 2001
TBS-regelingen Terbeschikkingstellingsregelingen in de zin van artikel 

3.91 Wet IB 2001 e.v.
VV Vreemd vermogen
Vpb Vennootschapsbelasting
Wet VPB 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet IB 2001 Wet Inkomstenbelasting 2001
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