
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

Vakantie voorbij, weer
naar het baasje toe
In de vakantie kan je mede op advies
van de financiële huisarts tot rust
komen en na gaan denken  over de
financiële perikelen na de zomer.

Einde pensioen in uw eigen beheer B.V.
is inzicht, help wat nu te doen?

Heeft u maximaal € 100.000 over en een
kind jonger dan 40 jaar met een eigen
woning, geen paniek, er bestaan in 2017
weer mogelijkheden tot schenkings-
vrijstellingen die gerelateerd zijn aan
de eigenwoning/hypotheek/restschuld. 
Kind blij en u blij omdat u niet de
hoge vermogensrendements-heffing
meer hoeft te betalen

Uw onderneming draait goed, u wil het nog beter laten draaien en
gaat een opleiding volgen, helaas tellen deze uren dan niet mee voor
de zelfstandigen aftrek. Stel dat het nu niet zo goed gaat met uw
onderneming, dan is er goed nieuws, dan tellen de studie uren wel
mee voor de aftrek. Leuker kunnen we het niet maken.  

Kinderalimentatie betalen dat gebruikt wordt door en voor de ex-
partner zelf, dat voelt niet lekker, troost, bij de aangifte inkomsten-
belasting 2015 en 2016 kunt u mogelijk deze post kinderalimentatie
nog in box 3 als schuld meenemen.

En zo kunt u over veel meer zaken nadenken.

Voor nu, laten we met ons allen genieten van een mooie nazomer en
nog een beetje nagenieten van onze vakantie. 

Mocht u vragen hebben, wij zien u graag aan de Tjalk 14 te
Kropswolde of aan het Jan Pelleboerplein te Paterswolde.
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Haast iedereen heeft het over de 
aangifte die weer ingediend moet 
worden. Sommige mensen doen 
het zelf via de vooraf ingevul-
de aangifte. Sommige mensen 
besteden het uit aan onder ander 
ons kantoor. De vooraf ingevulde 
aangifte lijkt heel mooi en een-
voudig. Dat kan het ook zijn, maar 
helaas niet in alle situaties. 

In het afgelopen jaar kan bij u de 
volgende situatie zich voorge-
daan hebben:

• Aankoop en/ of verkoop van een eigen woning;
• Tijdelijk over twee woningen beschikken;
• De bestaande hypotheek is niet volledig besteed aan de
 eigen woning, maar is ook een deel consumptiefkrediet
 (voorbijvoorbeeld de auto of de caravan);
• In een (echt) scheiding verwikkeld zitten.

En dan kunt u de vooraf ingevulde aangifte vast niet meer zo 
indienen. 

SPECIFIEK BIJ SCHEIDEN
Als u door een scheiding in 2016 niet het gehele jaar in de 
gezamenlijke eigen woning heeft gewoond, moet u weten hoe 
de verdeling van de betaalde hypotheekrente fiscaal verant-
woord moet worden. Dit kan iets heel anders zijn dan wie er 
in werkelijkheid heeft betaald. Hebt u alle hypotheekrente 
betaald, maar de woning was ook nog voor ½ deel van uw 
(aanstaande) ex partner die elders woont, dan zal het aandeel 
van de hypotheekrente van de ex wellicht betaalde alimenta-
tie kunnen zijn. Bij de ex kan dat rentebedrag als ontvangen 
alimentatie verantwoord moeten worden.
En wat te denken van het woongenot van ½ aandeel van de 
woning van de ex, dan ontvangt de bewoner alimentatie in 
de vorm van woongenot en moet fiscaal belast worden en er 
zal ook wellicht nog Zorgverzekeringswetpremie over betaald 
worden. Als u het nu nog begrijpt, kunt u zelf de aangifte 
maken. Ik zeg altijd, wat u zelf kunt doen en u heeft er de tijd 
voor, zelf doen.
Maar als u twijfelt, dan weet u ons te vinden aan het Jan Pel-
leboerplein te Paterswolde.

Wij verzorgen graag uw aangifte.


