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Aftrekposten 2017
In de aangifte inkomstenbelasting 2017 bestaan de volgende aftrekposten om uw
belastbaar inkomen te verlagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hypotheekrente van uw eigen woning
premies lijfrente
niet-vergoede ziektekosten (o.m. geneeskundige hulp, voorgeschreven
medicijnen en reiskosten van ziekenbezoek)
onderhoudsverplichtingen aan ex-echtgenoot o.m. in de vorm van alimentatie
giften aan erkende charitatieve instellingen (zie de ANBI-lijst)
studiekosten en andere scholingsuitgaven
onderhoud- en restauratiekosten van een rijksmonumentenpand
reiskosten voor regelmatig woon-werkverkeer per openbaar vervoer
weekenduitgaven voor gehandicapten

Let u er wel op dat er voor een aantal aftrekposten een drempel of andere
aanvullende voorwaarden bestaan, waardoor uw uitgaven mogelijk toch niet tot aftrek
leiden. Denkt u voor een aftrekpost in aanmerking te komen, maar heeft u hier nog
vragen over, neem dan gerust contact met ons op.
Belastingrente
Met de belastingrenteregels, zal de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 rente berekenen
over een te betalen bedrag voor de aangifte 2017. Deze rente bedraagt momenteel

4% voor de Inkomstenbelasting en 8%(!) voor de Vennootschapsbelasting. Verwacht
u een hoge aanslag en wilt u de rente hierover vermijden, neem dan contact op voor
het aanvragen van een voorlopige aanslag. In geval van een teruggave vergoedt de
Belastingdienst nog maar beperkt rente.
Geen aangifte doen?
Ook dit jaar hebben wij van cliënten berichten ontvangen dat de Belastingdienst
vermeldde dat er geen aangifte gedaan hoefde te worden, terwijl het in de gegeven
situatie wel verplicht was of juist gunstig was. Bijvoorbeeld voor een buitenlands
belastingplichtige met Nederlands onroerend goed, of iemand met
persoonsgebonden aftrekposten.
Dit jaar heeft de Belastingdienst aangegeven dat sommige gegevens in de
vooringevulde aangifte onjuist kunnen zijn, onder meer met betrekking tot
lijfrentepremies. De meeste aftrekposten worden hierin ook niet meegenomen. Of u
nu een bericht ontvangen heeft of niet, het is altijd verstandig om goed te kijken naar
uw fiscale situatie, en of u nog besparingsmogelijkheden heeft.
Berichten die u via de digitale Berichtenbox ontvangt, worden overigens ook nog per
post verstuurd.

Schenkingsaangifte
Indien u schenkingen doet aan uw kinderen of andere personen boven de vrijstelling,
dan is hier Schenkbelasting over verschuldigd. In 2017 bedroeg de jaarlijkse
schenkvrijstelling voor schenkingen aan kinderen € 5.320 (2018: € 5.363) en aan
overige verkrijgers € 2.129 (2018 € 2.147). Indien u een schenking heeft gedaan
hoger dan de jaarlijkse vrijstelling, dient u hiervoor aangifte te doen.
Verder bestaan er hogere éénmalige vrijstellingen voor kinderen ten behoeve van een
dure studie of eigen woning. Vanaf 2017 bestaat er onder bepaalde voorwaarden
weer de mogelijkheid om een schenking van € 100.000,-- te doen belastingvrij. Om
de vrijstelling te claimen is het ook nodig om een aangifte Schenkbelasting te doen. In
principe moet een aangifte Schenkbelasting al voor 1 maart ingediend worden. Mocht
dit nog niet gedaan zijn of heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag verder.
Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020
Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de
nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA verving de VAR-verklaring en was
bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een arbeidsverhouding
een dienstbetrekking is. In plaats van duidelijkheid te scheppen leverde de wet veel
verwarring en onrust op onder zzp'ers en opdrachtgevers. Vanwege alle commotie
rondom deze wet was de handhaving van de wet opgeschort. De minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft nu meegedeeld dat de opschorting van de
handhaving is verlengd tot 1 januari 2020.
Lees meer >

Buitenlands vermogen aangeven
Het is belangrijk om eventuele buitenlandse banktegoeden goed te vermelden in de
aangifte. De Belastingdienst heeft inmiddels bij verschillende buitenlandse banken

informatie opgevraagd over Nederlandse spaarders en heeft deze informatie ondanks
een bankgeheim verkregen. Hierdoor is een behoorlijk aantal Nederlandse
rekeninghouders met verzwegen vermogen, zogenaamde zwartspaarders, bij de
Belastingdienst in beeld gekomen. Zij hebben van de Belastingdienst een brief
ontvangen waarin wordt aangegeven dat hun rekeningen bekend zijn en dat zij
openheid van zaken moeten geven. Na Credit Suisse, UBS en Julius Bär, was dit
recent nog de BCEE in Luxemburg.
Lees meer >

Positieve uitspraak monumentenpand: Asbestsaneringskosten geheel
aftrekbaar
Een man bezit met zijn vrouw een monumentenpand. Hij laat het pand in 2011
verbouwen tot een appartementencomplex. Daarbij wordt asbest gevonden in het
pand. De verbouwing wordt stilgelegd en het asbest wordt verwijderd. De kosten
hiervan (€ 71.681) trekt de man af in zijn IB-aangifte 2011. Terecht, oordeelt Hof
Arnhem-Leeuwarden. Ook zonder verbouwing is de asbestsanering nodig om het
pand weer bewoonbaar te maken. Doordat in het verleden asbestplaten zijn
doorboord, kan bij een lichte trilling al asbest vrijkomen. Een pand is niet bewoonbaar
en verkeert niet in goede bouwkundige staat als het niet zonder gevaar voor de
gezondheid kan worden bewoond.
Lees meer >

Heeft u nog een vraag? Of wilt u een afspraak? Neemt u dan contact met ons
op.

