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Voorwoord

De in dit boek behandelde stof sluit volledig aan bij de toetstermen van de Stichting 
Praktijkleren (SPL) voor het onderdeel FAB KE9 (Fiscale kennis BA) en FAB KE8 
( Fiscale kennis voor JAA).

Onderdeel 4 Kennis van wettelijke richtlijnen voor aangiftes IB, box 1 en 3, gericht op 
ondernemers in het kleinbedrijf is alleen bestemd voor de opleiding JAA.
Hieronder is aangegeven in welke hoofdstukken van de Reader Fiscaal 2017 de toets-
termen worden behandeld.

Onderwerp  
Fiscale kennis BA

Code 
toets-
term

Toetsterm Wordt 
behandeld 
 Reader Fiscaal

1 Kennis van wet-
telijke richtlijnen 
voor aangifte 
omzetbelasting

1.1 De kandidaat bepaalt voor een gegeven situatie of er 
sprake is van intracommunautaire levering (ICL), intra-
communautaire verwervingen (ICV), import of export.

Deel 3
Hoofdstuk 2 en 6

1.2 De kandidaat bepaalt voor een gegeven situatie of er 
sprake is van bestemmingsland- of oorsprongsland-
beginsel.

Deel 3
Hoofdstuk 6

1.3 De kandidaat bepaalt voor een gegeven situatie 
 welke grootboekrekening in de administratie moeten 
worden toegevoegd om een correcte aangifte omzet-
belasting te kunnen doen, bij de start van intracom-
munautaire leveringen (ICL) of intracommunautaire 
verwervingen (ICV), import, export of aangenomen 
werken.

Deel 3
Hoofdstuk 6

1.4 De kandidaat stelt voor een gegeven buitenlandse fac-
tuur vast welk element ontbreekt volgens de wettelijke 
vereisten.

Deel 3
Hoofdstuk 3 en 6

1.5 De kandidaat controleert voor een gegeven situatie de 
aangifte van omzetbelasting aan de hand van de saldi 
van de grootboekrekeningen.

Deel 3
Hoofdstuk 2 en 3

1.6 De kandidaat berekent voor een gegeven situatie op 
basis van de kleine ondernemingsregeling de af te 
 dragen omzetbelasting.

Deel 3
Hoofdstuk 7

1.7 De kandidaat beschrijft wat de margeregeling inhoudt 
en voor welke activiteiten deze van belang is.

Deel 3
Hoofdstuk 4

1.8 De kandidaat stelt op basis van gegeven grootboek-
rekeningen een eenvoudige aangifte omzetbelasting 
samen inclusief intracommunautaire verwerving 
of leveringen en privégebruik auto of privégebruik 
 goederen.

Deel 3
Hoofdstuk 2, 5 
en 6

1.9 De kandidaat benoemt welke handeling ondernomen 
moet worden richting Belastingdienst bij oninbare 
vorderingen in de omzetbelasting in de voorgaande 
perioden.

Deel 3
Hoofdstuk 2 en 7
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Onderwerp  
Fiscale kennis BA

Code 
toets-
term

Toetsterm Wordt 
behandeld 
 Reader Fiscaal

1 Kennis van wet-
telijke richtlijnen 
voor aangifte 
omzetbelasting

1.10 De kandidaat bepaalt voor een gegeven situatie 
wanneer een suppletie aangifte omzetbelasting moet 
worden ingediend.

Deel 3
Hoofdstuk 7

1.11 De kandidaat beschrijft de gevolgen van een onjuiste 
of onvolledige aangifte.

Deel 3
Hoofdstuk 1, 2 en 7

2 Kennis van 
 wettelijke richt-
lijnen voor loon-
aangifte

2.1 De kandidaat benoemt de meest voorkomende admi-
nistratieve verplichtingen ten aanzien van loonheffing 
en afdracht sociale verzekeringspremies.

Deel 2
Hoofdstuk 1, 3 
en 4 

2.2 De kandidaat beschrijft in grote lijnen de structuur van 
de loonheffing ten aanzien van de loonheffingstabel-
len en de schijventarieven.

Deel 2
Hoofdstuk 2

2.3 De kandidaat beschrijft in grote lijnen de toepassing 
van de werkkostenregeling.

Deel 2
Hoofdstuk 3

2.4 De kandidaat bepaalt voor een gegeven situatie of er 
loonheffing moet worden afgedragen over een ver-
goeding en een vorm van loon in natura.

Deel 2
Hoofdstuk 1 en 2

2.5 De kandidaat benoemt de onderdelen waaruit de 
loonheffing bestaat.

Deel 2
Hoofdstuk 1

2.6 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie vast of er 
sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Deel 2
Hoofdstuk 1

2.7 De kandidaat legt uit op welke manier vakantiegeld en 
pensioenpremie onderdeel van het loon uitmaakt.

Deel 2
Hoofdstuk 1

3 Enige kennis van 
de heffing van 
inkomsten- en 
vennootschaps-
belasting en 
premies in het 
kader van socia-
le zekerheid

3.1 De kandidaat bepaalt voor een gegeven situatie in 
welke box een inkomstenbestanddeel valt.

Deel 1
Hoofdstuk 1

3.2 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie vast of 
iemand inkomstenbelasting moet afdragen.

Deel 1
Hoofdstuk 1 en 2

3.3 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie vast of er 
sprake is van een aftrekpost.

Deel 1
Hoofdstuk 1 en 2

3.4 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie vast 
voor welke heffingskorting(en) iemand in aanmerking 
komt.

Deel 1
Hoofdstuk 1

3.5 De kandidaat benoemt de fiscale kenmerken die beho-
ren bij verschillende persoonlijke ondernemingsvor-
men in het midden- en kleinbedrijf (MKB) (eenmans-
zaak, vennootschap onder firma, maatschappen).

Deel 1
Hoofdstuk 2

3.6 De kandidaat stelt vast of een rechtspersoon belasting-
plichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Deel 1
Hoofdstuk 3

3.7 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie door 
middel van vermogensvergelijking de belastbare som 
vast voor de vennootschaps- belasting, rekening hou-
dend met verschillende aftrekposten.

Deel 1
Hoofdstuk 3

3.8 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie met 
behulp van de geldende percentages de te betalen 
vennootschapsbelasting vast.

Deel1
Hoofdstuk 3
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Onderwerp  
Fiscale kennis BA

Code 
toets-
term

Toetsterm Wordt 
behandeld 
 Reader Fiscaal

3.9 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie vast op 
welke wijze verliesverrekening kan plaatsvinden bij de 
vennootschapsbelasting.

Deel 1
Hoofdstuk 3

3.10 De kandidaat benoemt de fiscale kenmerken die beho-
ren bij een besloten vennootschap.

Deel1
Hoofdstuk 3

3.11 De kandidaat benoemt welke premies werknemersver-
zekeringen en volksverzekeringen bij de werkgever en 
de werknemer ten laste komen.

Deel 1
Hoofdstuk 1 en 
Deel 2
Hoofdstuk 4

3.12 De kandidaat beschrijft voor een gegeven situatie de 
gevolgen van een onjuiste en van een onvolledige 
aangifte.

Deel 1
Hoofdstuk 1

4 Alleen voor 
JAA 
Kennis van wet-
telijke richtlijnen 
voor aangiftes 
IB, box 1 en 
3; gericht op 
ondernemers in 
het kleinbedrijf

4.1 De kandidaat berekent voor een gegeven situatie het 
belastbaar inkomen van een ondernemer.

Deel 1
Hoofdstuk 2

4.2 De kandidaat bepaalt voor een gegeven situatie de 
belastbare inkomsten en aftrekposten van een eigen 
woning.

Deel 1
Hoofdstuk 1

4.3 De kandidaat bepaalt voor een gegeven situatie het te 
betalen bedrag aan belasting in box 3.

Deel 1
Hoofdstuk 1

Voor vragen kunt u mailen naar Edu’Actief: info@edu-actief.nl.

J. Clermonts/T. Visser
juni 2017





Deel 1
Inkomstenbelasting, 

winst uit onderneming en 
vennootschapsbelasting



12 Deel 1 Inkomstenbelasting, winst uit onderneming en vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1

Inkomstenbelasting particulieren

 1.1 Inkomstenbelasting, algemeen

Belastingplichtige

De belastingplichtige is degene die de belasting moet betalen (= subject van belasting-
heffing) en kan zijn een:

 – binnenlands belastingplichtige (woont in Nederland);
 – buitenlands belastingplichtige (woont in buitenland).

Burgerservicenummer

Dit is het nummer waaronder de Belastingdienst de belastingplichtige registreert. Dit 
nummer wordt ook bij tal van andere overheidsdiensten gebruikt en heette vroeger het 
Sofinummer.

Inkomstenbelasting

Bij de inkomstenbelasting moet de belastingplichtige over zijn belastbaar inkomen belas-
ting betalen.

Het belastbare inkomen bestaat uit drie onderdelen (heffingsgrondslagen):
 – belastbaar inkomen uit werk en woning = box 1;
 – belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang = box 2;
 – belastbaar inkomen uit sparen en beleggen = box 3.

Per box wordt het inkomen berekend en vervolgens wordt ook per box afzonderlijk be-
rekend hoeveel inkomstenbelasting betaald dient te worden.

Fiscale partner

Bij sommige inkomsten moet je individueel belasting betalen.
Bij sommige vormen van inkomen mag je kiezen over welk deel van het inkomen je be-
lasting moet betalen (als je getrouwd bent of geregistreerd partner of fiscaal partner). Dit 
geldt ook voor fiscale aftrekposten.

Voor fiscaal partnerschap moeten de partners ieder 18 jaar of ouder zijn en op hetzelfde 
adres wonen. Ze moeten daarnaast aan een van de volgende eisen voldoen:

 – een notarieel samenlevingscontract hebben;
 – samen een kind hebben;
 – het kind van de partner erkend hebben;
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 – pensioenpartners zijn;
 – samen eigenaar zijn van de woning die het hoofdverblijf is.

Ook kinderen kunnen als fiscaal partner van één ouder worden aangemerkt; zij moeten 
aan het begin van het jaar dan wel ouder zijn dan 27 jaar.

Box 1

Deze box kent verschillende tarieven, bestaande uit premie volksverzekeringen en belas-
tingen.
Voor een deel wordt het draagkrachtbeginsel toegepast. Dat wil zeggen dat hoge inko-
mens meer belasting moeten betalen; dit noemen we een progressief tarief.

Belastbaar inkomen uit werk en woning  Belastingpercentage 
voor niet-AOW- 
gerechtigden

Schijf Meer dan Niet meer dan

1 € 19.982   36,55%

2 € 19.982 € 33.791  40,8%

3 € 33.791 € 67.072  40,8%

4 € 67.072 52%

Voor AOW-gerechtigden is de eerste schijf belast met 18,65% en de tweede schijf belast 
met 22,9%.
Schijf 1 en 2 bestaan uit belasting en premie volksverzekeringen. Schijf 3 en 4 bestaan 
alleen uit belasting.

Box 2

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang geldt voor personen die meer dan 5% van de 
aandelen in een BV of nv hebben. Hier moet belasting betaald worden over dividend en 
verkoopwinst van de aandelen.

Box 3

Hier moet de belastingplichtige over een fictief (aangenomen) rendement van 2,87% tot 
maximaal 5,39% over zijn vermogen 30% belasting betalen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn bedragen die je in mindering mag brengen op de te betalen belas-
ting. We noemen hieronder de verschillende kortingen en noemen bedragen die gelden 
voor personen die niet AOW-gerechtigd zijn.

 1 Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting geldt voor iedereen met een belastbaar inkomen en be-
draagt voor belastingplichtigen die geen recht hebben op AOW € 2.254,–, verminderd 
met 4,787% van het belastbaar inkomen uit werk en woning boven € 19.982,–. Deze ver-
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mindering kan nooit meer zijn dan € 2.254,–. De algemene heffingskorting kan dus dalen 
tot € 0,–.
Voor AOW-gerechtigden geldt een algemene heffingskorting van € 1.150,–, verminderd 
met 2,441% van het belastbaar inkomen uit werk en woning boven € 19.982,–. Deze ver-
mindering kan nooit meer zijn dan € 1.150,–.

 2 Arbeidskorting
De arbeidskorting geldt voor belastingplichtigen die werk hebben verricht voor hun in-
komen en bedraagt totaal 1,772% van het inkomen tot € 9.309,– (maximaal € 165,–) plus 
28,317% van het werkinkomen per jaar boven € 9.309,–. De maximale arbeidskorting 
bedraagt € 3.223,– per jaar. De berekende arbeidskorting wordt vervolgens verlaagd met 
3,6% van het werkinkomen op jaarbasis boven € 32.444,–. Door deze laatste verminde-
ring raken belastingplichtigen met een hoog jaarslaris het grootste deel van hun arbeids-
korting dus weer kwijt. In het uiterste geval houden zij geen arbeidskorting meer over. 
Voor AOW-gerechtigden bedraagt de maximale arbeidskorting € 1.645,–.

 3 Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Buitenshuis werkende ouders die meer dan € 4.895,– inkomen uit tegenwoordige arbeid 
hebben, hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voorwaarde is dat 
zij een kind hebben dat op 1 januari van het jaar jonger was dan twaalf jaar en minstens 
zes maanden tot het huishouden behoort. De korting is maximaal € 2.778,– en geldt voor 
de minst verdienende fiscale partner of alleenstaande ouder (deze laatste heeft dus geen 
fiscale partner).

 4 Jonggehandicaptenkorting (werknemer met Wajonguitkering)
De jonggehandicaptenkorting is € 722,– per jaar.

 5 Ouderenkorting
Voor AOW-gerechtigden met een gezinsinkomen (verzamelinkomen) onder de € 36.057,– 
is er de ouderenkorting; deze bedraagt € 1.292,– per jaar. Is het verzamelinkomen hoger, 
dan bedraagt deze korting € 71,–.

 6 Alleenstaande-ouderenkorting
Voor AOW-gerechtigden met ouderenkorting en AOW voor ongehuwden is er de alleen-
staande-ouderenkorting; deze bedraagt € 438,– per jaar.

 7 Levensloopverlofkorting
Werknemers die gelden aanwenden uit levensloopregeling hebben recht op de levens-
loopverlofkorting, maximaal € 210,– per jaar dat je aan de levensloopregeling hebt mee-
gedaan.

 8 Korting voor groene beleggingen
Er is een korting van 0,7% van de vrijgestelde groene beleggingen.

 9 Werkbonus
Voor werknemers met loon uit tegenwoordige arbeid die op 1 januari 2017 63 jaar is of 
ouder, is er de werkbonus; deze bedraagt 58,1% van het loon boven € 17.327,– met een 
maximum van € 1.119,–, Dit maximumbedrag wordt verminderd met 10,567% van het 
arbeidsinkomen boven € 23.104,–, tot een minimum van € 0,–.
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Algemene opmerking: dit is een beknopte weergave gegeven van de verschillende 
heffingskortingen. Er zijn afwijkingen mogelijk afhankelijk van leeftijd en jaarinkomen. 
Voor de complete gegevens zie de website www.belastingdienst.nl.

Bij directe belastingen kan degene die de belastingaanslag ontvangt deze niet op iemand 
anders afwentelen. Indirecte belastingen kun je wel afwentelen op iemand anders. De 
inkomstenbelasting is dus een directe belasting.

Aangifte doen

 – Om te kunnen berekenen hoeveel inkomstenbelasting iemand moet betalen, zal de be-
lastingplichtige eerst informatie moeten verstrekken aan de Belastingdienst. Dat gebeurt 
via de aangifte inkomstenbelasting.

 – Particulieren kunnen een digitale aangifte indienen via internet of een papieren belas-
tingbiljet inleveren.

 – Ondernemers moeten altijd via internet een speciale aangifte doen.
 – Een belastingbiljet voor teruggaaf moet binnen vijf jaar worden ingediend bij de Belas-

tingdienst. (Je kunt dus dit jaar, 2017, teruggaaf vragen van te veel betaalde belasting over 
de jaren 2012 t/m 2016.)

 – De Belastingdienst heeft al vaak belasting ontvangen op inkomen, zoals loonbelasting 
(loonheffing) en dividendbelasting. Veel mensen hebben dan al voldoende belasting be-
taald.
• Indien blijkt dat je aan het eind van het jaar te veel belasting hebt betaald, kun je dit 

terugvragen. Het te veel betaalde bedrag moet minstens € 14,– zijn.
• Indien blijkt dat je aan het eind van het jaar te weinig belasting hebt betaald, moet je 

de rest bijbetalen. Indien de bijbetaling € 45,– of minder is, hoef je niets te betalen.
 – De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening/vergoedt belastingrente vanaf 1 juli 

van het belastingjaar waarvoor je aangifte doet. Deze belastingrente bedraagt 4% voor de 
inkomstenbelasting. Stel dat de aangifte inkomstenbelasting over 2017 leidt tot een te beta-
len bedrag van € 2.400,–, dat op 1 augustus 2018 wordt betaald door de belastingplichtige. 
De belastingplichtige moet nu over 13 maanden 4% belastingrente betalen over € 2.400,–, 
dus € 104,–. (De dertien maanden zijn de tijd vanaf 1 juli 2016 tot 1 augustus 2017.)

 – De belastingplichtige mag alle bedragen afronden op hele euro’s in zijn voordeel (dus 
inkomsten omlaag en aftrekposten omhoog).

Opzet van de te betalen belasting

Belastbaar inkomen box 1 (werk en woning) × schijventarief   €  ...........
Belastbaar inkomen box 2 (aanmerkelijk belang) × 25%    €  ...........
Belastbaar inkomen box 3 (sparen en beleggen) × 30%    €  ...........  +/+
     €  ...........
Totaal van alle heffingskortingen    €  ...........  -/-
Verschuldigde inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen   €  ...........
Alle reeds betaalde belastingen (voorheffingen) -/- voorlopige teruggaven €  ...........  -/-
Het bedrag dat je uiteindelijk moet bijbetalen of kunt terugkrijgen  €  ...........

Paragraaf 1.2 behandelt enkele aspecten die horen bij box 1, paragraaf 1.3 gaat in op de 
aftrek- posten bij deze box. Paragraaf 1.4 behandelt box 3 en dit hoofdstuk sluit in para-
graaf 1.5 af met de aanslag zelf en de rechtsbescherming rondom de aanslag.
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 1.2 Inkomsten uit werk en woning, belast in box 1

De berekening vindt als volgt plaats:
Belastbare winst uit onderneming1 €  ................
Belastbaar loon2 €  ................
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden3 €  ................
Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen4 €  ................
Belastbare inkomsten uit eigen woning5 €  ................
Totaal aan inkomstenbestanddelen €  ..............
Toegestane aftrekposten €  ................  -/-
Belastbaar inkomen in box 1 €  ..............

De onderdelen van de berekening worden hieronder toegelicht, de toegestane aftrekpos-
ten in paragraaf 1.3.

 1 Belastbare winst uit onderneming
De ondernemer dient zijn fiscale winst te berekenen, dat wil zeggen dat de term ‘winst’ 
aan de eisen van de fiscus moet voldoen. Dit wordt later in dit deel uitgebreid besproken.

 2 Belastbaar loon
Hier vullen we het loon in dat we kunnen aflezen van de jaaropgave, die we van de 
werkgever of uitkeringsinstantie krijgen. De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht 
deze te verstrekken aan zijn werknemers.
De belastingplichtige vermeldt op het aangiftebiljet zijn inkomsten uit tegenwoordige 
arbeid of uitkering ziektewet en zijn inkomsten uit vroegere arbeid (zoals: AOW, WW, 
WIA (WAO), pensioen, lijfrente-uitkeringen, bijstand).
NB: Inkomsten uit vroegere arbeid moet je apart aangeven omdat je hierover geen 
 arbeidskorting krijgt.

Toelichting
Veel werknemers hebben een auto van de zaak. Dit houdt in dat de werknemer van zijn 
baas een auto ter beschikking krijgt waarmee hij vrij mag rondrijden. De werkgever be-
taalt alle kosten (soms vraagt hij hiervoor een kleine vergoeding aan de werknemer). De 
Belastingdienst zegt hiervan dat dit ook inkomen is, omdat je privé een groot voordeel 
hebt. De Belastingdienst noemt dit loon in natura. Dit is reeds verwerkt in de jaar-
opgave (en hierover is reeds loonheffing ingehouden).

Ter informatie, er kunnen zich twee situaties voordoen:
 – De werknemer kan via een sluitende kilometerregistratie aantonen dat hij in dat be-

lastingjaar privé minder dan 500 km met de auto gereden heeft. Dan zegt de Belasting-
dienst dat het voordeel € 0,– is en dan is er geen sprake van loon in natura.

Indien de werknemer niet kan aantonen dat hij privé minder dan 500 km heeft gereden, 
vindt er een bijtelling op het inkomen plaats. De bijtelling is 4% of 22% van de catalogus-
prijs (inclusief btw en bpm) van de auto’s die in 2017 voor het eerst op naam zijn gesteld. 
De percentags zijn gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto. Zo geldt 4% voor auto’s met 
een 0-emissie (een volledig elektrische auto). Voor alle andere auto’s die in 2017 voor het 
eerst op kenteken zijn gezet, geldt een bijtellingspercentage van 22% van de catalugusprijs.
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Voor auto’s die vóór 2017 op kenteken zijn gezet, gelden nog maximaal zestig maanden 
de bijtelpercentages uit het jaar waarin ze voor het eerst op kenteken zijn gezet. Zo geldt 
voor een auto die in bijvoorbeeld maart 2015 nieuw is aangeschaft, het toen geldende bij-
telpercentage t/m maart 2019.
Bij gebruik van een bestelauto hoeft niet te worden bijgeteld als de werknemer deze be-
stelauto uitsluitend zakelijk gebruikt (‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’)
Op je examen wordt het bijtellingspercentage gegeven, dat je moet gebruiken in de opgave.
Wordt door de werknemer een eigen bijdrage voor deze auto betaald, dan mag deze in 
mindering worden gebracht op de bijtelling.

Fooien die je tijdens het werk ontvangt, worden door de Belastingdienst als inkomen 
aangemerkt. Je moet ontvangen fooien dan ook vermelden als inkomen uit tegenwoor-
dige dienstbetrekking.

Als aftrekpost op het loon uit tegenwoordige arbeid mag je soms de gemaakte reiskosten 
aftrekken. Dit noemen we reisaftrek. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 – Je moet meer dan tien km (enkele) reisafstand maken tussen woning en arbeidsplaats.
 – Je reist per openbaar vervoer (aantonen via openbaarvervoerverklaring of reisverklaring 

of kaartjes bewaren).
 – Je moet minstens veertig maal per jaar heen en weer reizen.

De hoogte van deze aftrekpost is af te lezen uit een tabel die is gebaseerd op vier of vijf 
werkdagen per week. Als je parttime werkt, bijvoorbeeld drie dagen per week, dan moet 
je ¾ deel van deze bedragen opvoeren. Hierop worden ontvangen reiskostenvergoedin-
gen in mindering gebracht.

Tabel reisaftrek

Reisafstand enkele reis 
per openbaar vervoer

 Reiskostenaftrek 
op jaarbasis 
 uitgaande van 
4 of 5 reisdagen

Meer dan Maar niet 
meer dan

10 km  € 0

10 km 15 km  € 445

15 km 20 km  € 593

20 km 30 km  € 991

30 km 40 km  € 1.229

40 km 50 km  € 1.602

50 km 60 km  € 1.782

60 km 70 km  € 1.977

70 km 80 km  € 2.045

80 km  € 2.073

Deze tabel × ¼ = aftrek als je 1 dag per week werkt.
Deze tabel × ½ = aftrek als je 2 dagen per week werkt.
Deze tabel × ¾ = aftrek als je 3 dagen per week werkt.
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 3 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
Dit zijn bijvoorbeeld bijverdiensten (waarop nog geen loonheffing is ingehouden). Deze 
moeten ook als inkomsten uit arbeid worden aangegeven. Je vermeldt in de aangifte hoe-
veel je per saldo uit overige werkzaamheden hebt verdiend (opbrengsten -/- gemaakte 
kosten).
Er is sprake van overige werkzaamheden als er geen dienstbetrekking is en ook geen 
sprake van een onderneming, bijvoorbeeld freelancewerkzaamheden, het geven van inci-
dentele adviezen of lezingen, auteursrechten, bijklussen.

 4 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen
Hieronder vallen bepaalde (aangewezen) regelmatige verstrekkingen. Een paar belang-
rijke:

 – Rijksbijdrage woningbezit (premiewoningen).
 – Alimentatie-uitkeringen. (Bij echtscheiding moet de ene partner aan de andere een 

bedrag per periode geven.) Alleen de alimentatie aan de ex-partner wordt belast. De 
alimentatie die ontvangen wordt voor de kinderen is onbelast. (Degene die de alimenta-
tie betaalt mag de aan de partner betaalde alimentatie aftrekken; de alimentatie aan de 
kinderen mag niet afgetrokken worden.)

 – Periodieke uitkering in verband met invaliditeit (niet zijnde ziektewet of WAO).
 – Studietoelagen of lijfrente-uitkeringen die niet onder loonheffing vielen.
 – Kosten om deze uitkeringen te verkrijgen of te behouden mogen hiervan afgetrokken 

worden (bijvoorbeeld advocatenkosten, incassokosten enzovoort).

 5 Belastbaar inkomen uit eigen woning
Als je een fiscale partner hebt, mag je zelf kiezen wie welk deel van het belastbaar inko-
men uit de eigen woning aangeeft bij de Belastingdienst (dit inkomen is € 0,– of nega-
tief). Als vuistregel kun je stellen dat:

Het inkomen uit eigen woning over het algemeen het beste kan worden aangegeven bij de 
fiscale partner met het hoogste inkomen (het wordt dan een soort aftrekpost).

Een eigen woning is een huis dat het hoofdverblijf is van de eigenaar met zijn eventu-
ele gezin. De Belastingdienst zegt dat als je een eigen woning hebt, de belastingplichtige 
hiermee geld uitspaart omdat hij geen huur hoeft te betalen. Dit voordeel noemen we het 
eigenwoningforfait (forfait = aanname). Bepaalde kosten mogen hierop in mindering 
worden gebracht. In schema:

Eigenwoningforfait: woz-waarde × … % =    €  ...........
Aftrekbare kosten: betaalde rente en  

andere kosten geldlening €  ...........
Erfpachtcanon €  ...........  +/+
     €  ...........  -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning    €  ..........

De woz-waarde van een woning wordt door taxatie vastgesteld door de gemeente. Het 
percentage van de bijtelling is af te lezen uit een tabel:
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woz-waarde
Het percentage op jaarbasis is dan

Meer dan Maar niet meer dan

 € 12.500 0%

€ 12.500  € 25.000 0,30% van de woz-waarde

€ 25.000  € 50.000 0,45% van de woz-waarde

€ 50.000  € 75.000 0,60% van de woz-waarde

€ 75.000  € 1.060.000 0,75% van de woz-waarde

€ 1.060.000 € 7.950 + 2,35% van de woz- waarde boven € 1.060.000

Ook hier geldt: heb je het huis slechts een deel van het jaar ter beschikking gehad, dan 
wordt het eigenwoningforfait toegepast naar verhouding van de gebruikstijd.

De aftrekbare kosten eigen woning

 – Kosten van de financiering
Let wel: de aflossing van de (hypotheek)schuld is niet aftrekbaar, wel alle kosten die ge-
maakt worden voor de (hypotheek)schuld, zoals:
• Rente van de (hypothecaire) lening, voor zover deze lening gebruikt is voor de finan-

ciering van de eigen woning. Er mag maximaal dertig jaar renteaftrek worden toege-
past. (Is de lening niet voor het huis gebruikt dan is de rente niet aftrekbaar.) Rente 
van leningen ter verbouwing van de eigen woning, zoals uitbreiding, nieuwe keuken, 
tuinaanleg, nieuwe badkamer en dergelijke zijn wel aftrekbaar.

• Kosten om de hypotheek af te sluiten zijn ook aftrekbaar, bijvoorbeeld:
 – advieskosten van de bank voor de lening en andere bankkosten;
 – makelaarskosten en notariskosten in verband met de hypotheek;
 – taxatie van de woning om een hypotheek af te sluiten;
 – inschrijving van de hypotheekakte in het hypotheekregister.

 – Erfpachtcanon
De erfpachtcanon moeten sommige huiseigenaren betalen als de grond onder de woning 
niet van henzelf is. Vaak kom je dit tegen in grote steden, waar de gemeente eigenaar is 
van de grond. Tegen betaling van de jaarlijkse erfpachtcanon mag je de grond dan bij-
voorbeeld 100 jaar gebruiken.

Kosten om de woning te kopen zijn niet aftrekbaar, zoals:
 – makelaarskosten om de woning te kopen;
 – notariskosten met betrekking tot de woning (transportakte);
 – overdrachtsbelasting;
 – aansluitkosten gas, water, licht en telefoon, verhuiskosten en dergelijke;
 – taxatie van de woning om te beslissen of je deze aanschaft, zoals technische keuring;
 – onroerendzaakbelasting (te betalen aan de gemeente).

Indien er sprake is van fiscale partners, mag je het (negatieve) inkomen van de eigen 
woning onderling verdelen zoals je dat zelf wilt. Komt de huurwaarde positief uit, dan 
geldt dit bedrag als een aftrekpost. Dit betekent dat je dus nooit belasting betaalt over 
de eigen woning.
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De aftrek als gevolg van negatief inkomen van de eigen woning wordt sinds 2015 beperkt. 
Voor belastingplichtigen die met het hoogste deel van hun inkomen in het belastingtarief 
van 52% vallen, wordt de aftrek in 2017 verlaagd met 2%; deze komt dus uit op 50%.

 1.3 De toegestane aftrekposten

Om de belastingen eerlijker te maken, mogen mensen die bepaalde kosten hebben, deze 
van hun inkomen aftrekken. Dit zijn er in de praktijk vele tientallen. We behandelen de 
persoonsgebonden aftrekposten. Fiscale partners bepalen zelf hoe ze deze onderling 
verdelen.

De persoonsgebonden aftrekposten verminderen het belastbare inkomen in box 1. Is 
er dan nog een bedrag aan aftrek over (omdat het inkomen in box 1 minder is dan de 
aftrekposten), dan mag het restant afgetrokken worden van belastbaar inkomen in box 3 
en daarna box 2. Zijn er dan nog aftrekposten over, dan mogen die het jaar daarop in 
mindering worden gebracht op het belastbare inkomen.

De belangrijkste persoonsgebonden aftrekposten zijn:
 1 betaalde alimentatie,
 2 scholingsuitgaven,
 3 aftrekbare giften,
 4 uitgaven voor specifieke zorgkosten.

 1 Betaalde alimentatie
Als je alimentatie betaalt aan je ex-partner, dan is deze geheel aftrekbaar. De ex-partner 
moet de alimentatie opgeven als inkomsten.
Normaal zijn de kosten die ouders betalen voor levensonderhoud van hun eigen kinde-
ren, niet aftrekbaar. Ook de betaalde alimentatie voor de kinderen is dus niet aftrekbaar.

 2 Scholingsuitgaven
Het betreft hier uitgaven van de belastingplichtige en/of zijn fiscale partner, voor het vol-
gen van een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep of werk of carrière. 
Denk bijvoorbeeld aan een bijscholingscursus of een vakopleiding.
Als kosten kun je denken aan:

 – cursusgeld en collegegelden;
 – examengelden en inschrijfkosten;
 – lesmateriaal, zoals studieboeken, schriften en rekenmachine;
 – beveiligingsmiddelen die tijdens de studie nodig zijn, bijvoorbeeld gehoorbescherming.

Niet aftrekbaar als studiekosten zijn:
 – levensonderhoud en huisvesting;
 – werkruimte of studeerruimte en de inrichting hiervan;
 – reis- en verblijfkosten, ook excursies en studiereizen;
 – afschrijvingskosten van apparatuur, zoals een computer; deze mogen vanaf 2013 niet 

meer worden afgetrokken.
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Alleen studiekosten die op de belastingplichtige drukken zijn aftrekbaar. Dus als je een 
vergoeding van bijvoorbeeld je werkgever krijgt, moet je deze vergoeding in mindering 
brengen op je studiekosten.
Er is een drempel voor studiekosten: de eerste € 250,– is niet aftrekbaar. De maximale 
aftrek voor studiekosten per jaar is € 15.000,–.

 3 Aftrekbare giften
Voor een gift wordt geen tegenprestatie ontvangen; de ontvanger hoeft er niets voor te-
rug te doen.
Maar niet alle giften zijn aftrekbaar. De ontvanger moet een in Nederland gevestigde 
instelling zijn en de instelling moet binnen de door de wet vastgestelde omschrijving val-
len, zogenaamde anbi-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instellingen), zoals:

 – kerken en levensbeschouwelijke instellingen (missie, politieke partijen, Leger des Heils);
 – liefdadigheidsinstellingen (Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Wereld Natuur Fonds, 

Greenpeace);
 – culturele instellingen (musea, schouwburgen) – giften aan deze instellingen worden ver-

hoogd met 25% met een maximum van € 1.250,–;
 – wetenschappelijke instellingen (Nierstichting, kankerbestrijding);
 – verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die ten minste 25 leden hebben en niet 

vennootschapsbelastingplichtig zijn (zoals sportverenigingen en culturele verenigingen).

De belastingplichtige moet de giften kunnen bewijzen (bijvoorbeeld met bankafschrift of 
ontvangstbewijzen).

Indien de belastingplichtige een incidentele gift (eenmalige gift) doet, geldt er een drem-
pel en plafond voor de hoogte van de aftrek.
Drempel voor giften is:

 – een bedrag ter grootte van 1% van je verzamelinkomen is niet aftrekbaar. Het af te trek-
ken bedrag moet minstens € 60,– zijn.
Plafond voor giften is:

 – 10% van je verzamelinkomen. Dit is dus de maximale aftrek voor incidentele giften.

Doe je een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd in een akte van schenking met 
een looptijd van 5 jaar of meer, dan is de gehele gift aftrekbaar (geen drempel en geen 
maximum).

 4 Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Wie hoge kosten maakt voor zorg welke niet worden vergoed door een verzekeraar, kan 
deze kosten of een deel daarvan in een aantal gevallen aftrekken via de aangifte. Het gaat 
om specifieke zorgkosten, ook wel buitengewone uitgaven genoemd, die als volgt worden 
aangemerkt:

a Genees- en heelkundige hulp: het moet hier gaan om behandeling door een arts, 
behandeling op voorschrift en begeleiding van een arts door een paramedicus of 
behandeling door een fysiotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthopedist, podo-
therapeut, mondhygiënist of huidtherapeut. Uitgezonderd zijn ooglaserbehandelin-
gen ter vervanging van bril of contactlenzen.

b Op doktersvoorschrift verstrekte geneesmiddelen: medicijnen en verbandmiddelen 
die je hebt aangeschaft op doktersvoorschrift.
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c Hulpmiddelen die door de zieke of invalide worden gebruikt: kosten van steunzolen, 
prothesen en kunstgebitten, gehoorapparaten, aanpassingen aan auto of fiets. Uit-
gezonderd van aftrek zijn: scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan de woning, 
brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichts-
vermogen.

d Vervoerskosten naar arts of ziekenhuis en hogere vervoerskosten door ziekte of han-
dicap: de werkelijk gemaakte reiskosten zijn aftrekbaar

e Vervoer wegens regelmatig ziekenbezoek: je moet aan het begin van de ziekte samen 
met de zieke een huishouden voeren. De bezochte zieke moet minstens één maand 
ziek zijn en de reisafstand naar het ziekenhuis of instelling moet minstens 10 km zijn. 
Aftrekbaar is € 0,19 per km als je met de auto reist, of als je met openbaar vervoer of 
taxi reist de werkelijke kosten.

f Kosten van een dieet uitgeschreven door een arts of diëtist: de kosten zijn aftrekbaar 
volgens een dieetkostentabel.

g Extra gezinshulp: je moet deze gezinshulp nodig hebben door ziekte of invaliditeit. 
Niet alle kosten zijn aftrekbaar, er geldt namelijk een drempel.

h Extra kleding en beddengoed: de uitgaven moeten het gevolg zijn van ziekte of inva-
liditeit die minstens één jaar duurt. De zieke of invalide persoon moet thuiswonend 
zijn. Voor de aftrek geldt een vast bedrag van € 300,– of, indien de kosten meer zijn 
dan € 600,–, een bedrag van € 750,–. Deze hogere kosten moeten wel worden aange-
toond met bijvoorbeeld bonnen.

Uiteraard gaat het hier steeds om kosten die op de belastingplichtige drukken en die 
niet vergoed worden door een verzekering (anders heb je hier dubbel voordeel). Ook uit-
gaven die onder het eigen riscio bij de zorgverzekering vallen, zijn niet aftrekbaar.

Toelichting

In de rekenhulp op de volgende pagina worden deze specifieke zorgkosten behandeld.

Aftrekbaar zijn ziektekosten van jezelf, je fiscale partner en enkele andere verwanten. 
Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan je kinderen onder de 27 jaar die zelf niet vol-
doende inkomen hebben om de ziektekosten te betalen. Andere voorbeelden zijn in-
wonende, ernstig gehandicapte personen, of inwonende ouders of broers/zussen die 
afhankelijk zijn van de zorg door belastingplichtige.

Het totaal van de aftrekbare specifieke zorgkosten ZONDER de kosten van geneeskundi-
ge hulp en kosten vervoer ziekenbezoek mogen onder voorwaarden worden verhoogd 
met een percentage. Bij een drempelinkomen tot € 34.130,– is dit percentage 40%. Voor 
AOW-gerechtigden is dit percentage 113%.

Bij de berekening van de aftrekbare ziektekosten is er een drempel (alleen de kosten die 
boven dit drempelbedrag uitkomen zijn aftrekbaar). De hoogte van de drempel wordt 
berekend op basis van het verzamelinkomen. Dit is het totale inkomen (van de fiscale 
partners) uit box 1, box 2 en box 3 bij elkaar.
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Drempel voor buitengewone uitgaven

Voor personen zonder fiscale partner:

Verzamelinkomen
Drempel

Meer dan Maar niet meer dan

€ 0  € 7.586 € 129

€ 7.586  € 40.296 € 1,65% van verzamelinkomen

€ 40.296 € 664 + 5,75% van het inkomen boven € 40.296

Voor personen met fiscale partner:

Verzamelinkomen
Drempel

Meer dan Maar niet meer dan

€ 0  € 15.172 € 258

€ 15.172  € 40.296 € 1,65% van verzamelinkomen

€ 40.296 € 664 + 5,75% van het inkomen boven € 40.296

Rekenhulp specifieke zorgkosten (voor belastingplichtige onder de AOW-leeftijd)

Uitgaven specifieke zorgkosten Bedrag
Voorgeschreven medicijnen € ............
Hulpmiddelen € ............
Vervoer wegens ziekte of invaliditeit € ............
Dieet op doktersvoorschrift € ............
Extra gezinshulp € ............
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed € ............  +/+
Tel op: te verhogen specifieke zorgkosten  € ............   A
Drempelinkomen van u en uw (eventuele) fiscale  

partner lager dan € 34.130. Neem 40 % van A € ............  +/+ B
Tel op: A + B € ............
Genees- en heelkundige hulp € ............
Reiskosten ziekenbezoek  € ............
  € ............  +/+
Tel op: totaal specifieke zorgkosten  € ............   C
Drempel  € ............  -/- D
Trek af: C min D = aftrekbedrag specifieke zorgkosten  € ............


