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Voorwoord

  Inleiding

Studielast

240 uur

Relevantie van het keuzedeel

Praktische vaardigheden om aangiftes te verzorgen voor inkomstenbelasting en omzet-
belasting verhogen de kans op de arbeidsmarkt. De beginnend beroepsbeoefenaar ver-
werft actuele fiscale kennis en vaardigheden, welke hij/zij kan toepassen in de dagelijkse 
administratieve beroepspraktijk. Indien de beginnend beroepsbeoefenaar later wil gaan 
werken bij een accountantskantoor of fiscaal adviesbureau, kan kennis van inkomsten- 
en omzetbelasting zijn kansen op deze arbeidsmarkt vergroten.
Beschrijving van het keuzedeel
In dit keuzedeel verwerft de beginnend beroepsbeoefenaar actuele kennis en vaardig-
heden met betrekking tot inkomsten- en omzetbelasting. Hij/zij leert aangiftes te ver-
zorgen middels een aangifteprogramma. De beginnend beroepsbeoefenaar leert vragen 
van medewerkers binnen zijn organisatie over inkomstenbelasting te beantwoorden. 
Ook kan de beginnend beroepsbeoefenaar na dit keuzedeel een eenvoudige fiscale aan-
gifte omzetbelasting voor een onderneming zelfstandig verzorgen.

Inhoud

D1-K1: Verricht aangiftes inkomstenbelasting particulieren en omzetbelasting

De werkzaamheden met betrekking tot de omzetbelasting hebben betrekking op het 
verzorgen van een aangifte omzetbelasting voor de onderneming waar je werkzaam bent. 
De werkzaamheden voor de inkomstenbelasting hebben betrekking op het verzorgen 
van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren aan de hand van aangeleverde 
informatie.
Je moet als beginnend beroepsbeoefenaar in staat zijn aan het eind van dit keuzedeel 
een eenvoudige aangifte omzetbelasting zelfstandig te verzorgen voor een bedrijf uit 
het MKB. In het begin zal een leidinggevende deze aangifte nog dienen te accorderen. Je 
moet als Nederlands ingezetene zelfstandig een aangifte inkomstenbelasting voor jezelf 
kunnen verzorgen. Ook moet je een aangifte inkomstenbelasting voor een ander kunnen 
verzorgen aan de hand van aangeleverde gegevens.
Bij de omzetbelasting zijn we uitgegaan van de huidige kleineondernemersregeling zoals 
die sinds 1 januari 2020 van toepassing is.
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Je verwerft de volgende kennis en vaardigheden met betrekking tot de omzetbelasting 
over:
• de verschillende tarieven van de omzetbelasting;
• de verschillende aangiftetijdvakken en inlevertermijnen van de aangifte omzetbelas-

ting;
• sancties bij niet correcte aangifte omzetbelasting en rechtsbescherming;
• welke btw niet terug vorderbaar is (BUA, Privégebruik);
• kasstelsel en factuurstelsel en factuureisen;
• hoe de margeregeling en globalisering wordt toegepast;
• hoe privégebruik dient te worden verwerkt (zowel voor privégebruik van de zakelijke 

auto als privégebruik van zakelijke goederen);
• het verwerken van de verleggingsregeling voor ondernemingen;
• het verwerken van intracommunautaire transacties en import en export voor onder-

nemingen die met het buitenland handelen;
• de kleineondernemersregeling.
• het verzorgen van een aangifte omzetbelasting via het aangifteprogramma van de 

 Belastingdienst.

Je verwerft de volgende kennis en vaardigheden met betrekking tot de inkomstenbelas-
ting over:
• het boxenstelsel inkomstenbelasting, met name box 1 en box 3, op een specialistisch 

niveau;
• het herkennen en verwerken van verschillende vormen van inkomen uit box 1:

 – inkomen uit tegenwoordige arbeid inclusief reisaftrek,
 – inkomen uit vroegere arbeid,
 – inkomen uit overige werkzaamheden,
 – inkomen uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen (zeer eenvoudig),
 – inkomen uit eigen woning;

• het herkennen en verwerken van aan te geven vermogen in box 3:
 – welk vermogen wel en welk vermogen niet wordt belast in box 3,
 – hoe schulden worden verwerkt in box 3;

• heffingskortingen, op een specialistische niveau;
• aftrekposten en hoe deze in de aangifte dienen te worden verwerkt, op een specialis-

tisch niveau, met name betreffende:
 – giftenaftrek,
 – alimentatieaftrek,
 – ziektekostenaftrek,
 – studiekosten,
 – aftrek voor inkomensvoorziening (zeer eenvoudig);

• het verdelen van inkomsten en aftrekposten tussen fiscale partners;
• hoe de belastingberekening plaatsvindt in box 1 en box 3;
• de rechtsbescherming van de belastingplichtige (bezwaar, beroep en cassatie);
• het verzorgen van een aangifte inkomstenbelasting particulieren via het aangifte-

programma van de Belastingdienst.

Je beschikt over de volgende vaardigheden:
• Je kunt nauwkeurig werken volgens voorgeschreven regels en procedures.
• Je kunt actuele kennis van fiscale wet- en regelgeving toepassen in specifieke situaties.
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Aangiftesoftware gebruiken

Dit keuzedeel kan gecombineerd worden met aangiftesoftware Inkomstenbelasting en 
Vennootschapsbelasting. Voor deel 1 Inkomstenbelasting maken wij gebruik van soft-
ware van de Belastingdienst. Voor deel 2 kan gebruik gemaakt worden van de VPB- 
aangiftesoftware van Reed Business Information.

Informatie over aangifteprogramma Inkomstenbelasting

We maken gebruik van het online aangifteprogramma voor de inkomstenbelasting
2019, dus gebruiken we de wet- en regelgeving van het belastingjaar 2019. 

Je kunt voor dit keuzedeel gebruikmaken van een testprogramma dat gebruikt wordt 
voor de scholing van belastingmedewerkers. 

Het online aangifteprogramma is beschikbaar op de digitale leeromgeving van Boom 
beroepsonderwijs.

Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je eenmalig je licentie acti-
veren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.

Aan de slag
Heb je een opdracht waarvoor je de online aangiftesoftware voor nodig hebt?
• Ga naar https://opleiding-ola.Belastingdienst.nl/ola-simulatie/?0
• Activeer de weblink en kies linksboven voor (2019) IH versie 1 en open Blanco.

Let wel op: gegevens kun je in dit programma alleen opslaan als pdf. Maak daarom 
tijdig notities van gevraagde bedragen en overzichten. Noteer deze in de daarvoor be-
stemde invulvakken in dit boek.
Het programma sluit zichzelf af als het 15 minuten niet is gebruikt.
Bij de cases zul je steeds alles invullen voor de persoon 206 Blanco met het BSN 
111111110, ook al staat in de case zelf een ander BSN. BSN = burgerservicenummer. Als 
je een case gemaakt hebt, kun je deze opslaan op je laptop/pc. Vermeld het nummer 
van de case in de naam van het bestand!

Tip:
Maak van deze site een ‘favoriet’, want je gaat deze de komende tijd veelvuldig gebruiken.





Deel 1
Inkomstenbelasting (2019)
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Hoofdstuk 1

De basis van de inkomstenbelasting

Wat zijn belastingen en waarom moeten we deze betalen?
In Nederland kennen we allerlei soorten belastingen. Denk maar eens aan de omzet-
belasting, motorrijtuigenbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ken-
merk is dat je verplicht een bedrag betaalt aan de overheid zonder dat je daar meteen iets 
voor terugkrijgt. Indirect krijg je hier wel veel voor terug, zoals een goede gezondheids-
zorg, onderwijs, wegen en sociale voorzieningen. Uiteindelijk kun je als Nederlander 
beschikken over een goed functionerende samenleving. Dit kost geld en dat betalen we 
met z’n allen.
Je kunt het vergelijken met een vereniging waarvan je lid bent. Daar betaal je contributie, 
waarmee de kosten van de vereniging worden betaald. Wij als inwoners van Nederland 
vormen een samenleving, waarvan we de kosten samen betalen. Uiteraard is belasting 
betalen nooit leuk, daarom moet je niet meer betalen dan nodig is!

Landen als Zweden, Noorwegen, Denemarken en Nederland scoren hoog in onderzoe-
ken over welke mensen in de wereld het meest tevreden over hun leven zijn. Dit zijn ook 
de landen waar in verhouding veel belasting moet worden betaald. Zou hier een verband 
tussen zijn?
In Nederland worden de belastingwetten door de regering en de volksvertegenwoordi-
ging gemaakt. Uiteindelijk kiezen wij als inwoners van Nederland de volksvertegenwoor-
diging en hebben we zo invloed op de wetten die voor ons gelden.
De Belastingdienst (fiscus) voert de belastingwetten uit. Ook zorgt de Belastingdienst 
voor de inning van de belastingen en de controle van de belastingplichtige.

Inkomstenbelasting

Een belangrijke belasting waarvan we in de komende lessen naar de werking gaan kijken 
is de inkomstenbelasting. Simpel gezegd is dit een belasting op het totale jaarinkomen 
dat iemand in Nederland verdiend.
Dit inkomen kan pas aan het eind van het jaar worden vastgesteld. Toch wil de overheid al 
gedurende het jaar een groot deel van dit geld binnenhalen. Dit doet ze door voorheffin-
gen op te leggen als ze vaststellen dat iemand inkomen heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

 1 Loonheffing. Iemand heeft een baan of een uitkering waardoor hij geld verdient.  Degene 
die dit geld uitkeert, houdt meteen een bedrag op de uitbetaling in, dat deze inhoudings-
plichtige dan inlevert bij de Belastingdienst.

 2 Dividendbelasting. Iemand die aandelen heeft in een nv of bv waarbij hij een winstuitke-
ring (dividend) van het bedrijf ontvangt, betaalt 15% van die winstuitkering aan de Belas-
tingdienst.
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 3 Voorlopige aanslag. Het kan voorkomen dat de Belastingdienst informatie heeft dat  iemand 
belastingplichtig inkomen heeft. Dan kan de Belastingdienst een schatting maken hoeveel 
belasting deze persoon op jaarbasis zou moeten betalen. Dit bedrag kunnen ze in termij-
nen als voorschot door de belastingplichtige laten betalen.
Omgekeerd kan ook voorkomen, als een belastingplichtige verwacht dat hij in een jaar te 
veel belasting betaalt. De belastingplichtige kan aan de Belastingdienst vragen om deze te 
veel betaalde belasting alvast terugbetaald te krijgen.

Conclusie: inkomstenbelasting moet je betalen over je jaarinkomen.
Via een aangifteprogramma inkomstenbelasting wordt, nadat het belastingjaar verstre-
ken is, bepaald hoe hoog je inkomen is en hoeveel inkomstenbelasting je zou moeten 
betalen.
Van deze inkomstenbelasting mag je dan de vooraf betaalde belastingen aftrekken. Het 
verschil moet je dan bijbetalen of krijg je terug.

Naamloze vennootschappen (nv) of besloten vennootschappen (bv) zijn ondernemin-
gen waarvan je (mede)eigenaar kunt worden door aandelen erin te kopen. Als een 
bedrijf goed draait, maakt het winst. Deze winst kan aan de aandeelhouders worden 
uitbetaald in de vorm van DIVIDEND. Over het dividend wordt 15% dividend belasting 
ingehouden.
Bijvoorbeeld: de bv Geluk maakt € 500.000,– winst en er zijn 10.000 aandeelhouders. 
Er wordt besloten aan iedere aandeelhouder € 20,– winst uit te keren (= dividend); de 
rest van de winst wordt gereserveerd om het bedrijf te laten groeien.
Eén aandeelhouder ontvangt dan:
Brutodividend € 20,–
Dividendbelasting 15% van € 20,– = € 3,– -/-
Netto-uitbetaling aan de aandeelhouder € 17,–

Iemand, die een eigen bedrijf heeft in de vorm van een eenmanszaak, maakt gedurende 
het jaar € 30.000,– winst. De eigenaar is nooit in dienst van zijn eenmanszaak en zou 
hierdoor gedurende het jaar geen voorbelasting hoeven te betalen. Na afloop van het 
jaar kan blijken dat de ondernemer € 6.000,– inkomstenbelasting verschuldigd is.
De Belastingdienst legt dan gedurende het jaar een voorlopige aanslag inkomsten-
belasting op van € 500,– per maand; deze moet de ondernemer dan als voorschot be-
talen. Zo wordt voorkomen dat hij achteraf opeens een groot bedrag in één keer moet 
betalen.
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Een voorbeeld:

Case 1

Open het aangifteprogramma (zie blz. 9). Maak de volgende stappen (vul zelf zoveel 
mogelijk de gevraagde gegevens in en klik op ‘volgende’).

 1 Lees de eerste bladzijde door en druk dan op ‘volgende’.
 2 Vul je eigen gegevens in (je naam staat op ‘206 Blanco’ en je burgerservicenumer staat op 

111111110. Klik op ‘?’ voor nummer belastingconsulent en lees de tekst.
 3 Ga ervan uit dat je geen partner/huisgenoot of kinderen hebt.
 4 Vul de gegevens van het loon in, zie voorgaand voorbeeld (deze ontvang je als een zoge-

naamde jaaropgave van je werkgevers). Je hebt geen recht op Wajong-voordelen.
 5 Je hebt geen eigen woning (koophuis) of meer dan € 30.000,– aan bezittingen. Ook heb 

je geen schulden of speciale uitgaven gedaan. Verder zijn de aanvullende vragen voor jou 
niet van toepassing.

Vul de volgende gegevens in:

1a Hoeveel aan belasting moet je bijbetalen, of krijg je terug? €  .......................

1b Wat is je verzamelinkomen? €  .......................

1c Hoeveel bedraagt de inkomstenbelasting? €  .......................

1d Hoeveel bedraagt de premie voor de volksverzekeringen? €  .......................

1e Op welke twee heffingskortingen heb je recht? 1:  ...............................................
2:  ...............................................

Blanco (BSN 111111110) heeft een bijbaan bij Burger King waar hij dit jaar € 4.000,– 
heeft verdiend. Tijdens zijn stage bij Philips verdiende hij € 2.500,–. In totaal werd er 
€ 800,– loonheffing op zijn loon ingehouden (hij gaat op de fiets naar het werk).
Na afloop van het jaar doet hij aangifte inkomstenbelasting.

Loon bij Burger King € 4.100,–  Loonheffing € 600,–
Loon bij Philips € 3.500,– +/+ Loonheffing € 200,– +/+
Totaal jaarinkomen € 6.600,–   € 800,–

Arbeidskorting en levensloopverlofkorting zijn beide € 0,–.

Op grond van dit jaarinkomen is de inkomstenbelasting € 174,–
Hij heeft al aan voorbelasting (loonheffing) betaald € 800,– -/-
Dan ontvangt hij van de Belastingdienst terug  € 626,–
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1f Stel dat je inkomen bij Burger King € 8.100,– was geweest. Hoeveel 
had je dan moeten bijbetalen?
(Tip: Ga aan de linkerkant van de aangifte naar inkomen en klik op 
inkomen uit loondienst en verander het inkomen van Burger King 
van € 4.100,– in € 8.100,–)

€  .......................

1g Wat is nu het verzamelinkomen? €  .......................

1h Hoeveel bedraagt nu de inkomstenbelasting samen met de premie 
volksverzekeringen?

€  .......................

1i Zoek het bedrag van de algemene heffingskorting. €  .......................

1j Zoek het bedrag van de arbeidskorting. €  .......................

1k Stel dat je 1 kind had: Anne geboren op 4 juli 2016, BSN 222222220. 
(Ga aan de linkerkant naar ‘persoonlijke gegevens kinderen’ en ver-
meldt daar de gegevens van Anne.)
Bereken dan opnieuw hoeveel belasting je moet bijbetalen of terug-
krijgt.

€  .......................

1l Welke heffingskorting is er nu bijgekomen?

En hoeveel bedraagt deze korting?
....................................................
€  .......................

1m Bewaar deze laatste aangifte als volgt:
• Bij ‘Berekening inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen’ (waar je nu bent) klik je op 

‘akkoord’.
• Links onder zie je als 5e van onderen een afdruk(pdf-)icoon staan. Klik deze aan.
• Kies nu voor ‘afdrukken hele aangifte’.
• Klik nu op ‘afdrukken’.
• Kies voor openen met ‘Adobe Acrobat Reader’ en klik op ‘OK’.
• Het bestand sla je op in een map op je computer/pc onder de naam Case 1.

Belastingplichtige

De belastingplichtige is degene die de belasting moet betalen. Dit 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.

Bij de inkomstenbelasting moet de belastingplichtige over zijn belastbaar jaarinkomen 
belasting betalen. Het belastbare inkomen bestaat uit drie onderdelen:

 – 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.
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Fiscale partner

Bij sommige inkomsten moet je individueel belasting betalen. Bij andere vormen van 
 inkomen mag je de belastingaangifte gezamenlijk met je partner doen. In dat geval zijn 
jullie fiscale partners. Je mag dan kiezen wie van de fiscale partners over welk deel van 
het gezamenlijk inkomen belasting moet betalen. Ook bij fiscale aftrekposten mag je kie-
zen van welk inkomen deze moeten worden afgetrokken.
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;
 – 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

Box 1 kent verschillende belastingtarieven, bestaande uit premie volksverzekeringen en 
belastingen.
Voor een deel wordt het draagkrachtbeginsel toegepast. Dat wil zeggen dat hoge inko-
mens in verhouding meer belasting moeten betalen. Dit noemen we een progressief 
tarief.

Tarief 2019 BOX 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning

Hoogte van het inkomen Belastingpercentage 
voor personen die 

niet de AOW-leeftijd 
hebben.

Inkomsten-
belasting per 

schijf 
Schijf Inkomen box 1

Meer dan:
Inkomen box 1
Niet meer dan:

1 € 0 € 20.384 36,65% € 7.470

2 € 20.384 € 34.300 38,10% € 5.301

3 € 34.300 € 68.507 38,10% € 13.032

4 € 68.507 51,75%

Voor personen die wel recht hebben op AOW, is de eerste schijf belast met 18,75% en de 
tweede schijf met 20,2%.
Schijf 1 en 2 bestaan uit inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
Schijf 3 en 4 bestaan alleen uit inkomstenbelasting.

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.
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Box 3

De belastingplichtige moet hier vermelden wat zijn vermogen is op 1 januari 2018. Per 
fiscaal partner is er een vrijstelling van € 30.000,– . het inkomen in box 3 wordt als volgt 
berekend:

Berekening van inkomen uit sparen en beleggen 2019 Box 3

Vermogen op 1 januari Deel 
sparen

Deel 
 beleggen

Rendement-
percentage

Fictief inkomen 
Box 3 (max.)

van tot

€ 0 € 30.360 0% € 0

€ 30.360 € 102.010 67% 0,13% € 88

€ 30.360 € 102.010 33% 5,59% € 1.321

€ 102.010 € 1.020.096 21% 0,13% € 250

€ 102.010 € 1.020.096 79% 5,59% € 40.543

€ 1.020.096 100% 5,59% € …

De belastingplichtige betaalt 30% belasting over zijn totale fictieve inkomen zoals dat 
hierboven is berekend (fictief inkomen = berekend inkomen).

Heffingskortingen

Dit zijn bedragen die je in mindering mag brengen op de te betalen belasting. We noe-
men hieronder de verschillende kortingen en noemen bedragen die gelden voor perso-
nen die geen recht hebben op AOW. In de eerste aangifte (opdracht 1) kwamen we er al 
drie tegen.

 1 Algemene heffingskorting. Deze geldt voor iedereen met een belastbaar inkomen. De alge-
mene heffingskorting bedraagt voor belastingplichtigen niet-AOW-gerechtigd € 2.477,–, 
verminderd met 5,147% van het belastbaar inkomen uit werk en woning boven € 20.384,–. 
Deze vermindering kan nooit meer zijn dan € 2.477,– De algemene heffingskorting is dus 
minimaal € 0,–.

 2 Arbeidskorting. Deze geldt alleen over het inkomen uit tegenwoordige arbeid (de vol-
gende berekening geldt voor niet AOW-gerechtigde personen, voor oudere personen 
gelden andere berekeningen).
1,754% van € 9.694,– tot een maximum van € 170,– = €  ................
20,712% van het bedrag boven € 9.694,– = €  ................  +/+
 €  ................
De arbeidskorting is maximaal € 3.399,–. Dit maximum wordt verminderd met 6% van 
het arbeidsinkomen boven € 34.060,–. De arbeidskorting is minimaal € 0,–.

 3 Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze geldt voor buitenshuis werkende ouders 
die meer dan € 4.993,– inkomen uit tegenwoordige arbeid hebben. Voorwaarde is dat zij 
een kind hebben dat op 1 januari van het jaar jonger was dan 12 jaar en minstens 6 maan-
den tot het huishouden behoort. De korting is maximaal € 2.835,–. Deze korting geldt 
voor de minstverdienende fiscale partner of alleenstaande ouder.
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Voor de compleetheid:
 4 Jonggehandicaptenkorting. Deze korting is € 737,–.
 5 Ouderenkorting. Deze geldt voor AOW-gerechtigden met een gezinsinkomen (verzamel-

inkomen) onder de € 36.783,–. De korting is dan € 1.596,–.
 6 Alleenstaandeouderenkorting. Deze geldt voor AOW-gerechtigden zonder partner. De 

korting is € 429,– per jaar.
 7 Levensloopverlofkorting. Deze is van toepassing bij reguliere opname van levensloop-

verlof. De korting bedraagt € 215,– per jaar dat men aan de levensloopregeling meedoet. 
Vanaf 2012 is het niet meer mogelijk om te sparen voor levensloop.

 8 Korting voor groene beleggingen. De korting bedraagt 0,7% van de vrijgestelde groene be-
leggingen.

Opmerking: hier is een beknopte weergave gegeven van de verschillende heffingskortin-
gen. Er zijn afwijkingen mogelijk afhankelijk van leeftijd en jaarinkomen. Voor de com-
plete gegevens zie de website www.belastingdienst.nl.

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.
Een belastingaangifte voor teruggaaf moet binnen 5 jaar worden ingediend bij de Belas-
tingdienst. De Belastingdienst betaalt alleen belasting terug indien de belastingplichtige 
minimaal € 15,– kan terugvragen. Indien de bijbetaling € 46,– of minder is, hoef je niets 
te betalen, inkomstenbelasting wordt pas geïnd vanaf €47,–.
De belastingplichtige mag alle bedragen afronden op hele euro’s in zijn voordeel (dus 
inkomsten omlaag en aftrekposten omhoog).

Schema voor berekening van de aanslag inkomstenbelasting

Belastbaar inkomen box 1 (werk en woning) × schijventarief   €  ............
Belastbaar inkomen box 2 (aanmerkelijk belang) × 25%    €  ............
Belastbaar inkomen box 3 (sparen en beleggen) × 30%    €  ............ +/+
Totaal verschuldigde inkomstenheffing    €  ............
Totaal van alle heffingskortingen    €  ............ -/-
Te betalen inkomstenheffing    €  ............
Ingehouden loonheffing (loonbelasting + premie volksverzekeringen) €  ............
Ingehouden dividendbelasting €  ...........
Reeds betaalde voorlopige aanslag inkomstenbelasting €  ...........  +/+
  €  ...........
Voorlopige teruggaaf €  ...........  -/-

Alle reeds betaalde belastingen (voorheffingen) – voorlopige teruggaven €  ............ -/-
Definitieve aanslag inkomstenbelasting    €  ............
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Opgaven hoofdstuk 1

De basis van de inkomstenbelasting

Gebruik tabellen en informatie uit hoofdstuk 1 om de volgende vragen te beantwoorden.

 1 Arno Schilder uit Volendam heeft een inkomen uit tegenwoordige arbeid van € 33.000,–. 
Hij heeft al € 7.200,– loonheffing betaald.

Gevraagd
 a Bereken de inkomstenbelasting via het schijventarief (per schijf afgerond op hele euro’s 

in je voordeel).

 b Bereken de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting. Houd rekening met de alge-
mene heffingskorting van € 1.663,– en de arbeidskorting van € 3.249,–

 c Bereken hoeveel belasting Arno moet bijbetalen of terugkrijgt.
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 2 Simone Jaspers woont alleen in een huurhuis en werkt bij de Blokker aan de kassa, waar 
ze € 22.000,– per jaar verdient. Ze heeft een dochter van 5 jaar en een zoon van 10 jaar.

Gevraagd
Op welke heffingskortingen heeft ze recht?
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Hoofdstuk 2

Inkomsten box 1, inkomen uit werk en woning

Welke inkomsten vallen nu onder box 1, inkomen uit werk en woning?

Belastbare winst uit onderneming (1) €  ...........
Belastbaar loon (2) €  ...........
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (3) €  ...........
Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (4) €  ...........
Belastbare inkomsten uit eigen woning (5) €  ...........
Totaal aan inkomstenbestanddelen box 1 €  ...........
Toegestane aftrekposten €  ...........  -/-
Belastbaar inkomen in box 1 €  ...........

(De toegestane aftrekposten bespreken we later)

 1 Belastbare winst uit onderneming
Een eigenaar van een onderneming moet belasting betalen over de winst van zijn bedrijf.

 2 Belastbaar loon
Indien iemand loon of een uitkering ontvangt, krijgt hij na afloop van het jaar een jaar-
opgave. In de jaaropgave staan de gegevens voor de belastingaangifte.

Let op:
 – inkomsten uit tegenwoordige arbeid (loon en ziektewet uitkering) en
 – inkomen uit vroegere arbeid (uitkeringen en pensioenen)

moeten apart worden aangegeven in de aangifte. Dit omdat er arbeidskorting wordt ge-
geven over het loon uit tegenwoordige arbeid en niet over het loon uit vroegere arbeid.

Ook fooien die iemand ontvangt worden als inkomen aangemerkt.
Indien de werknemer met het openbaar vervoer reist (van huis naar werkplek minimaal 
10 km) en hij heeft een openbaarvervoerverklaring, dan komt hij in aanmerking voor 
een reisaftrek.
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Tabel reisaftrek

Reisafstand enkele reis met openbaar vervoer Reiskostenaftrek op jaarbasis uitgaande 
van 4 of 5 werkdagen per weekMeer dan Maar niet meer dan

 0 km 10 km €     0

10 km 15 km €   455

15 km 20 km €   606

20 km 30 km € 1.011

30 km 40 km € 1.254

40 km 50 km € 1.635

50 km 60 km € 1.819

60 km 70 km € 2.017

70 km 80 km € 2.087

80 km … km € 2.116

Deze tabel × ¼ = aftrek als men 1 dag per week werkt.
Deze tabel × ½ = aftrek als men 2 dagen per week werkt.
Deze tabel × ¾ = aftrek als men 3 dagen per week werkt.

 3 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
Dit geldt voor personen die geld (bij)verdienen met werken als bijvoorbeeld freelancer 
of klusser en niet in dienst zijn bij de opdrachtgever. In de aangifte vermeld je ALLE in-
komsten, ongeacht hoe ze genoemd worden. Daarnaast mag je de gemaakte kosten ver-
melden, zodat je alleen over je nettowinst belasting betaalt. (Reiskosten mogen worden 
opgevoerd voor € 0,19 per km.)

 4 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen
Hieronder vallen bepaalde (aangewezen) regelmatige verstrekkingen, bijvoorbeeld:

 – 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 alimenta-
tie die ontvangen wordt voor de kinderen is onbelast. Degene die de alimentatie betaalt, 
mag de aan de partner betaalde alimentatie aftrekken.

 – periodieke uitkering in verband met invaliditeit (niet zijnde Ziektewet of WAO of WIA)
 – studietoelagen of lijfrente-uitkeringen die niet onder de loonheffing vallen
 – kosten om deze uitkeringen te verkrijgen of te behouden mogen hiervan afgetrokken 

worden (bijvoorbeeld advocatenkosten, incassokosten enzovoort).

 5 Belastbaar inkomen uit eigen woning
Heeft iemand een woning in eigendom die gebruikt wordt als hoofdverblijf, dan hoeft 
hij geen huur te betalen en heeft hij daardoor een voordeel (eigenwoningforfait). Hierop 
mogen bepaalde kosten in mindering worden gebracht.
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In schema:
Eigenwoningforfait: WOZ-waarde × …% (zie onderstaande tabel) = €  ................
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:

WOZ-waarde van de eigen woning Percentage op jaarbasis

Meer dan Niet meer dan

€ 0 € 12.500 0%

€ 12.500 € 25.000 0,25% van de WOZ-waarde

€ 25.000 € 50.000 0,35% van de WOZ-waarde

€ 50.000 € 75.000 0,50% van de WOZ-waarde

€ 75.000 € 1.080.000 0,65% van de WOZ-waarde 

€ 1.080.000 € 7.020 + 2,35% van de WOZ- waarde boven € 1.080.000 

In de aangifte geef je de tijd aan dat je er woonde (alleen over deze tijd wordt je belast).

De aftrekbare kosten eigen woning
 – Kosten van financiering. De aflossing van de (hypotheek)schuld is niet aftrekbaar. Wel 

zijn alle kosten aftrekbaar die gemaakt worden voor de (hypotheek)schuld waarmee je de 
woning hebt gefinancierd:
• rente die je betaalt over leningen (zoals hypotheek) waarmee je de woning hebt ge-

kocht of verbouwd. Dus ook rente van een lening voor een nieuwe keuken, badkamer 
of dakkapel is hier aftrekbaar.

• kosten om deze leningen af te sluiten zoals:
 – advieskosten bij het afsluiten van de hypotheek;
 – taxatiekosten om de hypothecaire lening te krijgen;
 – notariskosten in verband met de hypotheek;
 – inschrijving van de hypotheek;
 – reiskosten om de lening te regelen (tegen € 0,19 per km).

 – Erfpacht. Erfpacht is een zogenaamd zakelijk recht dat sommige huiseigenaren moeten 
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 erfpacht mag je 
de grond dan bijvoorbeeld 100 jaar gebruiken.

Kosten om de woning te kopen zijn niet aftrekbaar, bijvoorbeeld:
 – makelaarskosten om de woning te kopen;
 – notariskosten met betrekking tot de woning (transportakte);
 – overdrachtsbelasting;
 – aansluitkosten gas, water, licht, telefoon, verhuiskosten en dergelijke;
 – taxatie van de woning om te beslissen of men deze aanschaft, zoals technische keuring;
 – onroerendezaakbelasting (te betalen aan de gemeente).
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Indien er sprake is van fiscale partners, mag men het (negatieve) inkomen van de  eigen 
woning onderling verdelen zoals men dat zelf wil. Komt de huurwaarde positief uit, dan 
geldt dit bedrag als een aftrekpost. Dit betekent dat je geen belasting betaalt over de 
 eigen woning.

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). Dit omdat degene met het hoogste inkomen het hoogste per-
centage belasting betaalt.

Je bent nu in staat om de vragen 3 en 4 aan het eind van het hoofdstuk te maken.
Daarna kun je case 2 t/m 4 maken.

Case 2

Anne Verkleij (BSN 222222220), geboren op 3 augustus 1970, heeft geen partner maar wel 
een dochter Annabel, BSN 333333330. Haar dochter is geboren op 8 maart 2002. Anne 
en Annabel wonen samen in een huurappartement aan de Vogelzangweg 140, 3815 DP 
Amersfoort.
Anne Verkleij was in het begin van het jaar werkloos en had een WW-uitkering van het 
UWV. Op de jaaropgaaf van het UWV staat een uitkering van € 2.345,– en een loonheffing 
van € 438,–.
Sinds 1 maart is ze docent aan het ROC Midden-Nederland en werkt 5 dagen per week.
Volgens haar jaaropgaaf was haar loon bij het ROC € 26.073,–. Hierop werd € 5.991,– 
loonheffing ingehouden en € 2.220 arbeidskorting toegepast.
Ze reist met openbaar vervoer naar de Marco Pololaan 2 in Utrecht. Reisafstand retour is 
58 km met openbaar vervoer en 6 km met de fiets, (enkele-reisafstand 29 km, respectie-
velijk 3 km). Ze beschikt over een openbaarvervoerverklaring. (Voor de reisaftrek moet 
je altijd uitgaan van enkele-reisafstand die met het openbaar vervoer is afgelegd.)
Haar werkgever gaf Anne een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 200,–. 
Hiervan was € 20,– bestemd voor haar fiets en de rest voor het openbaar vervoer.

Open het aangifteprogramma (zie blz. 9) en kies voor de aangifte van Blanco.
Maak de volgende stappen:

 1 Open de aangifte Blanco en verzorg de aangifte van Anne (haar BSN is 111111110).
 2 Vul de persoonlijke gegevens van Anne in.
 3 Vul de gegevens van haar loon en haar WW-uitkering gescheiden (twee vinken zetten) in. 

Let bij het loon op dat je de reisaftrek niet vergeet.
 4 Er zijn geen speciale uitgaven gedaan. Ook de aanvullende vragen zijn niet van toepas-

sing.

Vul de volgende gegevens in:

2a Heeft Anne recht op arbeidskorting over haar WW-uitkering? Ja/Nee

2b Welke periode heb je bij de reisaftrek aangegeven? Van  ...........  tot  ............

2c Hoeveel aan belasting moet zij afrekenen?

Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen.

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen
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2d Wat is haar verzamelinkomen? €  .......................

2e Hoeveel bedraagt de inkomstenbelasting samen met de premie volks-
verzekeringen?

€  .......................

2f Op hoeveel heffingskortingen heeft Anne recht? €  .......................

2g Hoeveel is de ingehouden loonheffing: €  .......................

2h Bereken antwoord 2e – 2f – 2g = €  .......................

2i Bewaar deze aangifte als volgt:
• Bij ‘Berekening inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen’ (waar je nu bent) klik je op 

‘akkoord’.
• Links onder zie je als 5e van onderen een afdruk(pdf-)icoon staan. Klik deze aan.
• Kies nu voor ‘afdrukken hele aangifte’.
• Klik nu op ‘afdrukken’.
• Kies voor openen met ‘Adobe Acrobat Reader’ en klik op ‘OK’
• Het bestand sla je op in een map op je computer/pc onder de naam Case 2.

Case 3

Bella Sting (BSN 333333330) woont op de J. F. Kennedylaan 8, 7314 PS te Apeldoorn. Na 
haar opleiding werkt ze per 1 augustus bij de Belastingdienst in Arnhem voor 5 dagen 
per week. Volgens haar jaaropgave had ze een loon van € 21.000,–, een loonheffing van 
€ 6.828,– en een arbeidskorting van € 915,–.
Ze is geboren op 2 augustus 1996 en heeft geen partner of kinderen. Ze reist met open-
baar vervoer naar haar werk, enkele-reisafstand is 27 kilometer, ze beschikt over een 
openbaarvervoerverklaring. Haar werkgever gaf een vergoeding voor het reizen met 
openbaar vervoer van € 100,–.
Op 1 september van dit jaar kon ze de woning op de J. F. Kennedylaan 8 kopen voor 
€ 200.000,–. De WOZ-waarde van de woning is € 198.000,–. Bij de aankoop moest ze 
€ 6.000,– kosten koper betalen (kosten om het huis te kopen). Ook betaalde ze aan de 
notaris € 500,– om het huis op haar naam te zetten.
Om het huis te financieren sloot ze op 1 september een hypothecaire lening van 
€ 197.000,– met een looptijd van 30 jaar af bij de Rabobank. Aan het eind van het jaar 
kreeg ze een opgave van de bank, waarop staat dat ze € 1.960,– rente betaald had en het 
saldo van de hypotheek per 31-12 van dit jaar € 196.800,– bedraagt (hypotheeknummer 
3198272). Het betreft een annuïtaire hypotheek.
Om de hypotheek af te sluiten betaalde ze een adviseur € 900,– en aan de notaris € 550,–. 
Ze heeft € 200,– op de hypotheek afgelost (uiteraard zijn dit geen kosten). Voor het ver-
krijgen van de NHG (zoek via internet op wat dit is) betaalde ze € 167,45 en moest ze voor 
de taxatie om de NHG te krijgen € 275,20 betalen (zoek zelf goed uit welke kosten voor 
de woning en hypotheek aftrekbaar zijn). Bedragen afronden op hele euro’s in je eigen 
voordeel.
Verzorg de aangifte voor Bella Sting in het aangifteprogramma.

Open het aangifteprogramma (zie blz. 9) en kies voor de aangifte van 1 Blanco.
Maak de volgende stappen.

 1 Open de aangifte Blanco; zijn BSN staat op ‘111111110’
 2 Vul de gegevens van het loon in.
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 3 Vul de gegevens in van de woning.
 4 Vul de gegevens in van de hypotheek.
 5 Er zijn geen speciale uitgaven gedaan, ook de aanvullende vragen zijn niet van toepas-

sing.

Vul de volgende gegevens in:

3a Heb je de jaaropgave verwerkt? Ja/Nee

3b Heb je de reiskosten openbaar vervoer volledig ingevuld? Ja/Nee

3c Wat heb je ingevuld bij de aankoopprijs van de woning? €  .......................

3d Noteer de rentekosten van de hypotheek.

Tel het totaal op van de financieringskosten van de hypotheek.

€  .......................
€  .......................

3e Hoeveel aan belasting moet zij afrekenen?
Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen.

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

3f Klik bij het ‘overzicht belastingen en premies’ op ‘inkomstenbelas-
ting’ en daarna bij ‘Box 1 werk en woning’.
Noteer het loon.

Noteer de reisaftrek.

Noteer het inkomen uit eigen woning (eigenwoning forfait).

Noteer het totaal aftrekbare uitgaven eigen woning (EW).

Noteer het totaal eigen woning.

Loon €  ......................
Reisaftrek €  ......................
Inkomen EW €  ......................
Uitgaven EW €  ......................
Aftrek EW €  ......................

3g Wat is haar verzamelinkomen? €  .......................

3h Hoeveel bedraagt de inkomstenbelasting samen met de premie 
volksverzekeringen?

€  .......................

3i Bereken op centen nauwkeurig bedrag verzamelinkomen × tarief 
schijf 1 (zie tarief box 1).
Vergelijk dit met antwoord vraag 3h.

€  .......................
Verschil is afronding

3j Geef twee verklaringen waarom 
Bella Sting uiteindelijk zoveel 
geld terugkrijgt van de Belasting-
dienst.

 

 

3k Bewaar deze aangifte als volgt:
• Bij ‘Berekening inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen’ (waar je nu bent) klik je op 

‘akkoord’.
• Links onder zie je als 5e van onderen een afdruk(pdf-)icoon staan. Klik deze aan.
• Kies nu voor ‘afdrukken hele aangifte’.
• Klik nu op ‘afdrukken’.
• Kies voor openen met ‘Adobe Acrobat Reader’ en klik op ‘OK’
• Het bestand sla je op in een map op je computer/pc onder de naam Case 3.



Hoofdstuk 2 Inkomsten box 1, inkomen uit werk en woning 27

Case 4

Lees de volgende tekst en vul daarna de aangifte in.
Willem van Dongen, BSN 444444440, is geboren op 27 april 1967 en heeft geen kinderen. 
Hij woont reeds jaren zonder partner in zijn eigen villa aan de Raadhuislaan 22, 2242 CP 
te Wassenaar, met een WOZ-waarde van € 500.000,–. De villa is gefinancierd met de vol-
gende leningen (geen zakelijke schulden):

 – Een hypotheek van de Rabobank, nr. 1234567. Op 1 januari bedroeg deze € 300.000,– en 
op 31 december € 290.000,–. Hij betaalde dit jaar € 8.000,– aan rente. De lening is afge-
sloten in 2005.

 – Bij zijn moeder B. Trix, een lineaire hypotheek nummer 1. Op 1 februari van dit jaar was 
de schuld € 50.000,– en op 31 december € 45.000,–. Hij betaalde dit jaar € 2.000,– aan 
rente (4,5%). De lening is afgesloten op 1 febru ari van dit jaar wegens het plaatsen van 
een nieuwe badkamer die € 55.000,– kostte. Het restant betaalde hij uit eigen middelen. 
Bij de opmaken van de leenovereenkomst betaalde hij € 200,– aan een tussenpersoon 
voor bemiddeling. Hiervan heeft hij een rekening ontvangen. De lening zal op 1-2-2028 
geheel afgelost zijn.
Gegevens B. Trix zijn: BSNR 555555550, adres Drakenstijnstraat 1, 3749 AA Lage Vuursche 
in Nederland.

Hij werkt bij de gemeente Wassenaar en ontvangt een jaaropgave waarop zijn loon staat 
van € 50.000,–, een loonheffing van € 16.194,– en een arbeidskorting van € 2.211,–.
Hij werkt als freelance model (let op, dit is geen loon!) en ontvangt dit jaar € 5.000,– ver-
goeding. Aan kosten is hij het volgende kwijt: Hij heeft 2.000 km gereden met zijn eigen 
auto. Verder heeft hij een advertentie gezet in een plaatselijke krant om opdrachten bin-
nen te halen, deze kostte € 300,–.
Hij heeft geen aparte bezittingen of schulden als freelancer.

Open het aangifteprogramma (zie blz. 9) en kies voor de aangifte van Blanco.
Maak de volgende stappen.

 1 Open de aangifte Blanco; zijn BSN staat op ‘111111110’
 2 Vul de gegevens van het loon in.
 3 Vul de gegevens in van het overig werk.
 4 Vul de gegevens in van de woning.
 5 Vul de gegevens in van de hypotheek.

Er zijn geen speciale uitgaven gedaan, ook de aanvullende vragen zijn niet van toepas-
sing.

Vul de volgende gegevens in:

4a Hoeveel loon heb je ingevuld? €  .......................

4b Hoeveel is het inkomen uit overig werk? €  .......................

4c Hoeveel zijn de totale aftrekbare kosten bij overig werk? €  .......................

4d Hoeveel heeft hij uiteindelijk verdiend als freelancer? €  .......................



28 Deel 1 Inkomstenbelasting (2019)

4e Bij de hypotheken en andere schulden heb je betaalde rente en 
kosten aangegeven. Tel deze drie bedragen op.

€  .......................

4f Hoeveel aan belasting moet hij afrekenen?
Doorstrepen terug/bijbetalen

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

4g Hoeveel bijdrage Zorgverzekeringswet moet hij betalen? €  .......................

4h Wat is zijn verzamelinkomen? €  .......................

4i Klik bij het ‘overzicht belastingen en premies’ op ‘inkomstenbelas-
ting’ en daarna bij ‘Box 1 werk en woning’.
Noteer de inkomsten uit werk.

Noteer ook het inkomen uit eigen woning.

Klik op ‘bekijk’ en noteer inkomsten uit overig werk.

 
Inkomsten 
uit werk €  .......................
Eigen woning €  .......................
Overig werk €  .......................

4j Zoek het bedrag van de algemene heffingskorting. €  .......................

4k Bewaar deze aangifte als volgt:
• Bij ‘Berekening inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen’ (waar je nu bent) klik je op 

‘akkoord’.
• Links onder zie je als 5e van onderen een afdruk(pdf-)icoon staan. Klik deze aan.
• Kies nu voor ‘afdrukken hele aangifte’.
• Klik nu op ‘afdrukken’.
• Kies voor openen met ‘Adobe Acrobat Reader’ en klik op ‘OK’
• Het bestand sla je op in een map op je computer/pc onder de naam Case 4.
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Opgaven hoofdstuk 2

Inkomsten box 1, inkomen uit werk en woning

 3 Jacques Bob heeft de volgende baantjes en uitkeringen gehad:
 – Van 1-1 t/m 31-7 had hij een WW-uitkering van € 4.977,–. Hierop werd € 1.500,– loonhef-

fing ingehouden.
 – Van 1-8 t/m 31-10 (92 dagen) werkte hij bij restaurant Smaekvol. Volgens zijn jaaropgaaf 

verdiende hij € 1.636,– en werd er € 350,– loonheffing ingehouden. Hij reisde 5 dagen per 
week met openbaarvervoerverklaring van en naar zijn werk (enkele-reisafstand 12 km). 
Hij ontving € 10,– reiskostenvergoeding van zijn werkgever. Ook kreeg hij € 100,– uit de 
fooienpot (dit is niet opgenomen in zijn jaaropgave).

 – Van 31-10 t/m 31-12 werkte hij bij Albert Heijn, waar hij volgens zijn jaaropgaaf € 4.050,–
verdiende en € 850,– loonheffing betaalde.

Gevraagd
 a Bereken het belastbaar inkomen uit tegenwoordige arbeid voor Jacques (zonder reisaf-

trek).

 b Bereken het belastbaar inkomen uit vroegere arbeid voor Jacques.

 c Bereken de reisaftrek waar Jacques recht op heeft.
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 d Bereken het totale fiscale inkomen van Jacques.

 e Bereken de hoogte van de inkomstenbelasting volgens het schijventarief.

 f Bereken hoeveel belasting Jacques moet bijbetalen als hij in totaal recht heeft op 
€ 2.265,– algemene heffingskorting en € 103,– arbeidskorting.

 4 Harry Muis heeft dit jaar een woning gekocht via een makelaar.
De aankoopprijs van het huis    € 360.000,–
Overname van meubels    € 1.000,–
Kosten koper    € 4.000,–
Kosten gas/water/licht aansluiten    € 200,–
Notaris:
 transportakte woning € 390,–
 hypotheekakte € 400,–
 Totaal    € 790,–
Kosten Nationale Hypotheek Garantie    € 272,–
Taxatierapport voor de NHG    € 250,– +/+
     € 366.512,–
Hypotheek € 320.000,–
Advieskosten hypotheek € 1.200,–
     € 318.800,– -/-
Via eigen geld voldaan    € 47.712,–



Opgaven hoofdstuk 2 Inkomsten box 1, inkomen uit werk en woning 31

Op de hypotheek betaalde Harry Muis aan rente € 8.600,– en aan aflossing € 3.000,–. Hij 
woonde dit jaar 300 dagen in zijn woning. De WOZ-waarde van de woning is 365.000,–. 
Zelf vindt Harry Muis zijn woning slechts € 320.000,– waard. Aan erfpacht heeft hij aan 
de gemeente dit jaar € 1.000,– betaald.

Gevraagd
 a Bereken het eigen woningforfait voor de 300 dagen dat hij er woonde. Maak gebruik van 

de tabellen uit de tekst en houdt er rekening mee dat hij er maar 300 dagen gewoond 
heeft (let op, 2019 heeft 365 dagen).

 b Bereken hoeveel de financieringskosten voor de eigen woning bedragen.

 c Bereken het belastbare inkomen uit de eigen woning. (Dit is negatief, dus een aftrek-
post.)

 d In welke box wordt het inkomen uit de eigen woning aangegeven?
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Hoofdstuk 3

Inkomsten box 3, inkomen uit sparen en beleggen

Niet alleen personen die werken betalen inkomstenbelasting, ook personen die geld ver-
dienen met sparen en beleggen moeten inkomstenbelasting betalen.
De belastingplichtige moet aangeven hoeveel vermogen (bezittingen – schulden) hij 
heeft op 1 januari van het jaar. De berekening van de belasting die betaald moet worden 
in box 3, is redelijk eenvoudig:
Bezittingen op 1 januari    € ...............   (1)
Schulden op 1 januari € ...............
Drempel voor schulden € 3.000 per fiscaal partner € ............... -/-
Aftrekbare schulden    € ...............  -/- (2)
Vermogen op 1 januari    € ...............
Heffingsvrij vermogen € 30.000 per fiscaal partner    € ...............  -/- (3)
Rendementsgrondslag    € ...............

Als de rendementsgrondslag negatief is, hoeft de belastingplichtige geen belasting in box 
3 te betalen.
Als het vermogen op 1 januari positief is, wordt het inkomen via onderstaande tabel be-
rekend:

Berekening van inkomen uit sparen en beleggen 2018 Box 3

Vermogen op 1 januari Deel 
sparen

Deel 
 beleggen

Rendement-
percentage

Fictief inkomen 
Box 3 (max.)

van tot

€ 0 € 30.360 0% € 0

€ 30.360 € 102.010 67% 0,13% € 88

€ 30.360 € 102.010 33% 5,59% € 1.321

€ 102.010 € 1.020.096 21% 0,13% € 250

€ 102.010 € 1.020.096 79% 5,59% € 40.543

€ 1.020.096 100% 5,59% € …

Ben je gehuwd of heb je een fiscaal partner , dan bedraagt het heffingsvrij vermo-
gen geen € 30.360, maar 2 x € 30.360 = € 60.720.

Over dit (fictief) rendement moet de belastingplichtige 30% belasting betalen. De wer-
kelijke rente, dividend, koerswinst, huur etc. wordt niet belast (anders betaal je dubbel 
belasting).

 1 Wat moet je allemaal aangeven als bezittingen op 1 januari?
Hieronder vallen de bezittingen van de fiscale partners, inclusief de bezittingen van hun 
kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. De bezittingen worden gewoonlijk gewaardeerd 
 tegen de waarde in het economisch verkeer.
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Bezittingen die moeten worden aangegeven, zijn onder andere:
 – tegoeden op spaarrekeningen;
 – effecten en andere beleggingen zoals:

• aandelen (als dit minder is dan 5% van het aandelenvermogen van een nv of bv);
• obligaties (vorderingen);
• opties (recht om aandelen e.d. te mogen kopen of te mogen verkopen);
• klomp goud/zilver, buitenlandse valuta;
• groene beleggingen, dit zijn beleggingen in erkende milieuprojecten. Bij deze beleg-

gingen gelden extra vrijstellingen/belastingvoordelen.
De bank verstrekt (normaal gesproken) aan de rekeninghouder een overzicht van de 
waarde van deze bezittingen per 1 januari.

 – vorderingen op andere personen of bedrijven;
 – contant geld, indien dit meer is dan € 534,– per fiscaal partner. Dus als je slim denkt te 

wezen door eind december gauw al je geld van de bank te halen en onder je matras te 
verstoppen, moet je dit geld toch aangeven. Banken verstrekken aan de overheid infor-
matie over ongebruikelijke transacties, zoals grote geldopnamen of betalingen (boven de 
€ 10.000,– zijn ze verplicht dit te melden);

 – cryptomunten zoals de Bitcoin en dergelijke die je op 1 januari bezit;
 – gebouwen en andere onroerende zaken, waar men niet zelf in woont (hoofdverblijf valt 

in Box 1). Bijvoorbeeld tweede huis, vakantiewoning, woning die je verhuurt. De waarde 
die je moet aangeven, is de WOZ-waarde hiervan;

 – roerende zaken die je verhuurt, zoals een auto, boot, machines en dergelijke.

 2 Welke schulden mag je aftrekken?
Bijna alle schulden die de belastingplichtige heeft, mogen worden afgetrokken in box 3. 
Normaal zal de schuldeiser hiervan een overzicht verstrekken met de stand op 1 januari 
en 31 december.

Wel aftrekbare schulden zijn onder andere:
 – schulden voor aankoop auto’s;
 – schulden voor aankoop van meubels;
 – rood staan bij de bank;
 – creditcardschuld;
 – persoonlijke leningen.

Niet aftrekbare schulden zijn:
 – de eerste € 3.100,– schuld per fiscaal partner (is dus een drempel);
 – schulden waarvan men de rente al heeft afgetrokken in box 1 voor de financiering van de 

eigen woning;
 – belastingschulden.

 3 Heffingsvrij vermogen
Het heffingsvrij vermogen is € 30.360,– per fiscaal partner (dus maximaal € 60.720,–).

Let op:
 – Rente die je ontvangt op spaarrekeningen is belastingvrij.
 – Koerswinst op beleggingen is belastingvrij.
 – Persoonlijke bezittingen (die je gewoon gebruikt voor jezelf) zijn belastingvrij.
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Heb je twee Ferrari’s die je zelf gebruikt, of een dure muntenverzameling voor jezelf, dan 
hoef je deze niet aan te geven in box 3. Heb je een stapel losse gouden munten als beleg-
ging, dan moet je deze wel aangeven in box 3. Heb je een schilderij van Van Gogh aan de 
muur hangen in je woonkamer, dan is deze belastingvrij in box 3, maar heb je dit schil-
derij met als doel hiermee geld te verdienen, dan is dit schilderij belast in box 3. Uiter-
aard is dit alles moeilijk vast te stellen voor de Belastingdienst.

 – Als je dividend (winstuitkering op aandelen) hebt ontvangen, is er meestal ook divi-
dendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting mag je verrekenen met de te betalen 
inkomstenbelasting.

Als je een eigen bedrijf hebt, worden de bezittingen en schulden van deze eigen onderne-
ming niet aangegeven in box 3.

Je bent nu in staat om vraag 5 t/m 6 aan het eind van het hoofdstuk te maken. Daarna 
kun je case 5 maken.

Case 5

Rentenier Tom Snel is geboren op 1 februari 1970. Hij woont in een huurhuis en heeft 
geen fiscaal partner of kinderen. Zijn BSN is 555555550.
Voor zijn belastingaangifte heeft hij een overzicht gemaakt van zijn bezittingen en schul-
den:

 a Hij heeft al jaren een vakantiewoning op Texel, Dorpstraat 210 1790AA in Den Burg, met 
een WOZ-waarde van € 500.000,–. Tom vindt zijn vakantiewoning € 550.000,– waard. 
Met de verhuur van de vakantiewoning verdiende hij € 60.000,–.

 b Op deze vakantiewoning zit een schuld bij de ING rekening nr. NL11INGB0001234567. 
Schuld op 1 januari 103.000,–, op 31 december € 93.000,–. Hij betaalde € 4.000,– rente.

 c Op zijn bankrekening bij Van Lanschot Bankiers NL22FVLB1234567890 stond op 1 janu-
ari een saldo van € 130.000,– en op 31 december € 150.000,–. Hij ontving € 880,– rente.

 d Hij bezit een motorjacht ‘De Gouden Graai’, waarde 1-1 € 400.000,– en 31-12 € 380.000,–, 
en een zeiljacht ‘De Feduci’, waarde 1-1 € 300.000 en 31-12 € 260.000,–. ‘De Gouden 
Graai’ gebruikt hij alleen zelf. ‘De Feduci’ verhuurde hij dit jaar 25 keer voor € 3.000,– 
per week.

 e Hij heeft een verzameling Rolex horloges die hij regelmatig draagt. De waarde hiervan is 
op 1-1 € 1.000.000,– en op 31-12 is de waarde € 1.200.000,–.

 f Hij heeft een beleggingsrekening bij Van Lanschot Bankiers nr. NL33FVLB2345678901. 
De waarde van de beleggingen is op 1-1 € 5.000.000,– en op 31-12 € 6.500.000,–. Op zijn 
winstuitkeringen is € 10.000,– dividendbelasting ingehouden.

 g In de kluis heeft hij een bedrag aan contant geld liggen van € 200.527,–.
 h Zijn huurhuis heeft hij ingericht met antiek ter waarde van € 750.000,–.

Tom Snel wil netjes aangifte doen.
Open het aangifteprogramma (zie blz. 9) en kies voor de aangifte van Blanco.
Maak de volgende stappen.

 1 Open de aangifte Blanco, zijn BSN staat op ‘111111110’
 2 Vul de basisgegevens in.
 3 Vul de gegevens in van de woning en andere onroerende zaken (vakantiewoning).
 4 Bij bankrekeningen en andere bezittingen vink je de posten aan die voor Tom Snel gel-

den (4 vinkjes).
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 5 Vul de gevraagde gegevens in met betrekking tot de bezittingen van Tom Snel.
 6 Er zijn geen speciale uitgaven gedaan. Ook de aanvullende vragen zijn niet van toepas-

sing.

Vul de volgende gegevens in:

5a Voor welk bedrag heb je de vakantiewoning aangegeven? €  .......................

5b Hoeveel was de waarde van de bankrekening? €  .......................

5c Hoeveel was de waarde van de beleggingen? €  .......................

5d Wat heb je bij de beleggingen nog meer aangegeven? €  .......................   ..........................  belasting

5e Wat heb je aangegeven bij overige bezittingen? Contant geld €  .......................
Overige bezittingen €  .......................  

5f Hoeveel heb je bij hypotheken en andere schulden ver-
meld bij schulden op 1 januari 

€  .......................

5g Hoeveel aan belasting moet hij afrekenen?
Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen

 
€  .......................  terugbetalen/bijbetalen

Bij het scherm ‘inkomstenbelasting’ kun je bij een uitrol 
scherm de grondslag uit sparen en beleggen vinden:

€  .......................

5h Hoeveel is het inkomen box 3? €  .......................

Klik op Box 3 sparen en beleggen,
Klik vervolgens op: Bekijk achter “voordeel uit sparen en 
beleggen”,
Bekijk de berekening die je dan ziet.

5j Hoeveel bedraagt de inkomstenbelasting over het inko-
men box 3?

€  .......................

5k Zoek het bedrag van de algemene heffingskorting. €  .......................

5l Zoek het bedrag van de arbeidskorting. €  .......................

5m Hoeveel dividendbelasting wordt in mindering gebracht? €  .......................

5n Persoonlijke vraag:
Vind jij het veel dat iemand die € 6.000.000,– heeft in het 
totaal € 90.990,– aan belasting moet betalen?

Ja/Nee

Bewaar deze aangifte in een map op je computer/pc onder de naam Case 5. Voor instructie zie 
voorgaande cases.
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Opgaven hoofdstuk 3

Inkomsten box 3, inkomen uit sparen en beleggen

 5 Johnny Renstra heeft een overzicht gemaakt van de verschillende bezittingen die hij 
samen met zijn vrouw Johanna, dochter Jona (15 jaar) en zoon John (19 jaar) heeft op 1 
januari van dit jaar.

 A Hij heeft een rekening bij een bank in Panama waarop een saldo staat van $ 1.000.000,–. 
De koers is: $ 1,– = € 0,80.

 B Hij heeft een klomp goud van 10 kg. De goudprijs per 1 januari is 1 kg voor € 35.000,–.
 C Hij heeft een complete verzameling gouden munten met een waarde van € 600.000,–
 D Hij heeft een Rolls Royce Phantom met een waarde van € 452.364,–. Deze gebruikt hij 

uitsluitend voor privéritjes.
 E Zijn dochter Jona heeft een bankrekening met € 150.000,–
 F Zijn zoon John een bankrekening met € 190.000,–.
 G Het woonhuis aan de Melkweg te Blaricum heeft een WOZ-waarde van € 4.000.000,–.
 H Inrichting woonhuis € 1.500.000,–, zoals meubels en kunst.
 I Hij heeft een eilandje gekocht in de Vinkeveense plassen met een WOZ-waarde van 

€ 200.000,– om rustig te kunnen ontspannen.
 J Zijn vrouw Johanna heeft een vliegtuig met een dagwaarde van € 180.000,–. Ze verhuurt 

dit vliegtuig regelmatig aan zakenmensen voor € 500,– per dag.
 K Zelf heeft hij een helikopter die hij gebruikt om naar zijn werk te gaan, waarde € 150.000,–.
 L Johanna heeft sieraden ter waarde van € 700.000,–.
 M Als belegging heeft hij 100.000 aandelen Shell met een waarde van € 27,66 per stuk.
 N Onder zijn bed staat een koffertje met € 100.000,– voor noodgevallen (er geldt een vrij-

stelling van € 534,– per fiscaal partner).
 O De zakelijke bankrekening van zijn bedrijf heeft een saldo van € 25.000,–.
 P Hij heeft € 30.000,– uitgeleend aan zijn schoonvader Job van der Plas.

Gevraagd
Geef per bezitting aan of Johnny en Johanna deze bezitting moet aangeven in box 3 en 
wat de fiscale waarde daarvan is.

A J / N €  ..........................   E J / N €  .......................... I J / N €  .......................... M J / N €  ..........................

B J / N €  ..........................   F J / N €  .......................... J J / N €  .......................... N J / N €  ..........................

C J / N €  .......................... G J / N €  .......................... K J / N €  .......................... O J / N €  ..........................

D J / N €  .......................... H J / N €  .......................... L J / N €  .......................... P J / N €  ..........................

 6 Weduwnaar Alex van der Ploeg uit Emmen heeft drie kinderen: Joris van 21 jaar, Vera 
van 19 jaar en Bram van 17 jaar. Na jarenlang hard werken bij Duactief beschikken ze 
over een aardig spaarpotje. Daarnaast belegt Alex in aandelen.
Hij heeft een woonhuis met een WOZ-waarde van € 300.000,– en een hypotheek ter finan-
ciering van de woning van € 200.000,–. Ook heeft hij twee jaar geleden een lening bij de 
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ING afgesloten om de Porsche te kunnen kopen. Om de keuken te verbouwen heeft hij drie 
jaar geleden een lening afgesloten bij de Rabobank. Overzicht van de bankrekeningen:

Rekening van Bank Soort rekening Saldo 1-1 Saldo 31-12 Ontvangen/betaald

Alex ING betaal € 1.000,– negatief. € 1.002,– € 0

Alex ING spaar € 27.336,– € 26.310,– € 180,– rente

Joris ING spaar € 21.367,– € 23.449,– € 246,– rente

Vera Rabo spaar € 25.763,– € 22.668,– € 316,– rente

Bram Rabo spaar 5 jaar vast € 2.173,– € 8.569,– € 12,– rente

Alex Degiro effecten € 150.491,– € 264.327,– € 1.000,– dividend

Alex ING autolening € 40.000,– schuld € 30.000,– schuld € 1.200 betaalde rente

Alex Rabo keukenlening € 20.000,– schuld € 10.000,– schuld € 600 betaalde rente

Gevraagd
 a Bereken het inkomen in box 3 voor Alex.

Bezitting van:

€  .......................

€  .......................

€  .......................

€  .......................

€  .......................

€  .......................

€  ....................... +/+

Totaal bezit €  .......................

Aftrekbare schuld:

€  .......................

€  .......................

€  ....................... +

Totaal schuld €  .......................

Totaal drempel schulden €  ....................... -/-

Aftrekbare schuld €  ....................... -/-

Vermogen box 3 €  .......................

Totaal heffingsvrij vermogen: €  ....................... -/-

Rendementsgrondslag €  .......................
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 b Bereken het inkomen uit sparen en beleggen in box 3.
Gebruik hierbij de volgende tabel (hierin staat ook het vrijgestelde bedrag):

Berekening van inkomen uit sparen en beleggen 2018 Box 3

Vermogen op 1 januari Deel 
sparen

Deel 
 beleggen

Rendement-
percentage

Fictief inkomen 
Box 3 (max.)

van tot

€ 0 € 30.360 0% € 0

€ 30.360 € 102.010 67% 0,13% € 

€ 30.360 € 102.010 33% 5,59% € 

€ 102.010 € 1.020.096 21% 0,13% € 

€ 102.010 € 1.020.096 79% 5,59% € 

€ 1.020.096 100% 5,59% € …

Ben je gehuwd of heb je een fiscaal partner, dan bedraagt het heffingsvrij vermo-
gen geen € 30.360, maar 2 x € 30.360 = € 60.720.

Berekening:
Vrijgesteld was € 30.360.
1e schijf:
67% van € 71.650 (€ 102.010 – € 30.360) = €  .................  × 0,13% = €  .................
33% van € 71.650 = €  .................  × 5,59% = €  .................
2e schijf:
21% van (rendementsgrondslag -/- € 71.650)
21% van (€  ...............  -/- € 71.650) = €  .................  × 0,13% = €  .................
79% van (rendementsgrondslag -/- € 71.650)
79% van (€  ...............  -/- € 71.650) = €  .................  × 5,59% = €  .................

Tel de vier bedragen in de laatste kolom op voor het inkomen van box 3 = €  .................

 c Bereken hoeveel belasting ze in box 3 moeten betalen.
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Hoofdstuk 4

Aftrekposten (uitgaven)

De overheid wil personen die bepaalde kosten of uitgaven moeten doen minder belasten. 
Zo kunnen zij makkelijker rondkomen. Deze kosten/uitgaven noemen we aftrekposten 
(in de belastingaangifte worden dit ‘Uitgaven’ genoemd).
Door deze uitgaven daalt het belastbaar inkomen, waardoor de belastingplichtige min-
der belasting hoeft te betalen.
Fiscale partners mogen deze uitgaven onderling verdelen zoals ze zelf willen. Door deze 
aftrekposten zo gunstig mogelijk te verdelen kunnen belastingplichtige partners veel 
voordeel behalen. Soms kan dat oplopen tot vele duizenden euro’s.
Welke aftrekposten (uitgaven) zijn fiscaal toegestaan?

 1 Uitgaven voor lijfrente
Indien een belastingplichtige een pensioentekort heeft, mag hij uitgaven om zijn pensi-
oen aan te vullen in mindering brengen op zijn inkomen. Dit doet hij door een verzeke-
ring af te sluiten die vanaf een bepaalde leeftijd periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een 
uitbetaling doet. Over deze uitbetaling moet later inkomstenbelasting worden betaald. 
Daarom mag het geld dat nu betaald wordt, afgetrokken worden van het inkomen.
Berekeningen hierover vallen buiten de stof van dit keuzedeel.

 2 Uitgaven voor inkomensvoorziening
Een belastingplichtige kan een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. 
Dit kan met name voor zelfstandig ondernemers of freelancers belangrijk zijn.
Als je zelfstandige bent en je wordt arbeidsongeschikt, dan ga je er in inkomen meestal 
heel sterk op achteruit.
Heb je een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, dan keert deze 
verzekering periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een bedrag uit, waardoor je inkomen 
krijgt om van te leven. Deze uitkering wordt dan belast met inkomstenbelasting. Daar-
om is het geld (premie arbeidsongeschiktheidsverzekering) dat je voor deze verzekering 
betaald hebt, aftrekbaar van je inkomen.
Ook premie voor een lijfrenteverzekering voor een invalide (klein)kind is fiscaal aftrek-
baar.

 3 Zorgkosten
Een belastingplichtige die uit zijn eigen portemonnee veel ziektekosten moet betalen, 
mag deze ziektekosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken van zijn inkomen.
Bepaalde kosten mogen nooit afgetrokken worden, zoals:

 – premie van de ziektekostenverzekering;
 – premie van aanvullende ziektekostenverzekeringen;
 – bedragen die je moet betalen in verband met het eigen risico van de zorgverzekering.

Welke ziektekosten zijn dan wel aftrekbaar? (Ze mogen niet vergoed zijn door een verze-
kering, je moet ze dus zelf betaald hebben.)
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 – Geneeskundige hulp. Hierbij moet je denken aan kosten van huisarts, tandarts of specia-
list; kosten van verpleging in een ziekenhuis; kosten voor revalidatie, acupunctuur. Ook 
medische kosten die men in het buitenland maakt, kunnen hier worden afgetrokken.

 – Reiskosten ziekenbezoek. Degene die je bezoekt moet vóór de ziekte tot je huishouden 
behoord hebben en de reisafstand moet meer zijn dan 10 km enkele reis. Ook moet de 
zieke langer dan 1 maand verpleegd worden. Afgetrokken mag worden: € 0,19 per kilo-
meter of de werkelijke reiskosten als men per openbaar vervoer reisde.

 – Medicijnen op doktersvoorschrift. De medicijnen moeten voorgeschreven zijn door een 
bevoegde arts.

 – Hulpmiddelen. Hier gaat het om hulpmiddelen die door zieke of invalide personen wor-
den gebruikt om een normale lichaamsfunctie te vervullen, zoals: steunzolen, kunstgebit, 
protheses, blindengeleidehond, aanpassing aan auto of fiets in verband met handicap, 
gehoorapparaat (onder voorwaarde). Niet aftrekbaar zijn uitgaven voor aanschaf van 
brillen, contactlenzen en hulpmiddelen om te lopen, zoals rollator, krukken en rolstoel. 
Ooglaserbehandeling is ook niet aftrekbaar. Het is verstandig om op de site van de Belas-
tingdienst (Belastingdienst.nl) te kijken wat wel of niet aftrekbaar is.

 – Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. Uitgaven voor bezoek aan een (huis)arts of 
transport naar het ziekenhuis vallen hieronder. Ook de kosten van een ambulance of 
ambulancehelikopter zijn hier aftrekbaar. Heb je extra vervoerskosten omdat je ziek of 
invalide bent, dan mag je de extra kosten aftrekken.

 – Dieet op doktersvoorschrift of diëtist. De Belastingdienst heeft een lijst met een aantal 
diëten die voor aftrek in aanmerking komen. Per dieet geldt een vast bedrag dat je per 
jaar mag aftrekken als ziektekosten. Volgt men het dieet een deel van het jaar, dan mag 
ook maar een deel van dit vaste bedrag worden afgetrokken. (Bekijk de lijst maar eens op 
Belastingdienst.nl, zoekterm dieetlijst 2019.)

 – Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Als je minimaal 1 jaar ziek bent en je hebt 
extra kosten voor kleding en beddengoed of het wassen daarvan, dan mag je een vast 
bedrag van € 300,– aftrekken. Zijn de kosten aantoonbaar hoger dan € 600,–, dan is deze 
aftrek € 750,–.

 – Afschrijving op uitgaven van voor 2014. (Deze zullen we verder niet bespreken.)
 – Uitgaven voor extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit.

Op al deze ziektekosten kan een drempel (niet-aftrekbaar bedrag) in mindering worden 
gebracht, afhankelijk van het drempelinkomen.
De zorgkosten kunnen nog verhoogd worden met 40% als de belastingplichtige nog 
niet AOW-gerechtigd is (of 113% als de belastingplichtige wel recht heeft op AOW) en het 
drempelinkomen (inkomen box 1 + box 2 + box 3) lager is dan € 34.817,–.
(Kosten van geneeskundige hulp en reiskosten ziekenbezoek worden niet verhoogd.)

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.
Bij de buitengewone uitgaven is er een drempel (alleen de kosten die boven dit drempel-
bedrag uitkomen zijn aftrekbaar). De hoogte van de drempel moet je kunnen berekenen 
aan de hand van het verzamelinkomen. Dit is het totale inkomen (van fiscale partners) 
uit box 1, box 2 en box 3 bij elkaar.
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Drempel voor zorgkosten voor personen zonder fiscaal partner

Drempelinkomen (totaal inkomen box 1 + 2 + 3) Hoogte van de drempel

Meer dan Maar niet meer dan

€ 0,– € 7.739,– € 133,–

€ 7.739,– € 41.107,– 1,65% van het verzamelinkomen

€ 41.107,–   € 678,– + 5,75% van het verzamel-
inkomen boven € 41.107,–

Drempel voor zorgkosten voor personen met fiscaal partner

Drempel inkomen (totaal inkomen box 1 + 2 + 3) Hoogte van de drempel

Meer dan Maar niet meer dan

€ 0,– € 15.478,– € 266,–

€ 15.478,– € 41.107,– 1,65% van het verzamelinkomen

€ 41.107,–   € 678,– + 5,75% van het verzamel-
inkomen boven € 41.107,–

 4 Giften
Als de belastingplichtige een gift doet aan:

 – een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);
 – een culturele instelling (culturele ANBI) bijvoorbeeld een museum, orkest;
 – een vereniging met minstens 25 leden;
 – een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI),

en de instelling of vereniging is door de overheid erkend, dan kan de gift aftrekbaar zijn.

De Belastingdienst kent twee soorten giften:
 – Periodieke gift. Je hebt schriftelijk vastgelegd dat je minimaal 5 jaar een gift doet. De ge-

hele gift is dan aftrekbaar.
 – Incidentele gift. Je hebt het niet vastgelegd. Een deel van de gift is dan niet aftrekbaar (1% 

van je inkomen met een minimum van € 60,–). Maximale aftrek is 10% van je inkomen.

Met de onderstaande tabel kun je bepalen of je gift mogelijk aftrekbaar is:

Gift aan: Je doet een periodieke gift Je doet een gewone gift

ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar

Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar

Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar

Steunstichting SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

Giften aan culturele ANBI’s worden verhoogd met 25% (je krijgt dan meer aftrek).

 5 Studiekosten
Uitgaven voor een beroepsopleiding, vakcursus of beroepscursus zijn aftrekbaar, voor 
zover deze meer bedragen dan € 250,–. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:

 – lesgeld, collegegeld, examengeld, inschrijfkosten;
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 – leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld (computerapparatuur is 
niet aftrekbaar);

 – kleding die nodig is voor de opleiding (bijvoorbeeld beschermende kleding, veiligheids-
bril, toga);

 – afschrijving op duurzame goederen die nodig zijn voor de opleiding, bijvoorbeeld een 
piano van € 20.000,– met een restwaarde van € 2.000,– die 10 jaar meegaat, voor een 
student aan het conservatorium. De aftrek is dan (€ 20.000,– -/- € 2.000,–)/10 jaar = 
€ 1.800,– aftrek per jaar.

Niet aftrekbaar zijn:
 – reis- en verblijfkosten;
 – uitgaven van een studeerkamer;
 – levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en gewone kleding;
 – kosten studiereizen en excursies;
 – kosten van computerapparatuur.

Maximaal mag er € 15.000,– aan studiekosten worden afgetrokken.

 6 Betaalde alimentatie
Alimentatie is een bedrag dat iemand betaalt aan zijn ex-partner. Degene die alimenta-
tie betaalt, mag deze in mindering brengen op zijn/haar inkomen. De ex-partner die de 
alimentatie ontvangt, moet deze als inkomen opgeven bij de belastingaangifte en moet 
hierover inkomstenbelasting betalen.
Geld dat iemand moet betalen voor zijn kinderen (na een scheiding), mag niet worden 
afgetrokken.

 7 Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapte

Je bent nu in staat om vraag 7 t/m 8 aan het eind van het hoofdstuk te maken.
Daarna kun je case 6 maken.

Case 6

Karel Los, BSN 094203507, is geboren op 14 september 1957. Hij woont alleen in een 
huurhuis en heeft geen fiscaal partner. Van zijn werkgever, de ABN-Amrobank, ontvangt 
hij een jaaropgaaf. Zijn inkomen is € 33.000,–. Hierop wordt € 8.651,– loonheffing inge-
houden en de toegepaste arbeidskorting is € 2.220,–.
Van zijn aftrekposten heeft hij het volgende overzicht gemaakt:

 a Hij heeft een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten bij Delta Lloyd, 
polisnummer 2217677. Hieraan heeft hij iedere maand € 50,– betaald en als hij arbeids-
ongeschikt wordt, krijgt hij tot zijn pensioen iedere maand € 1.000,– uitgekeerd.

 b Aan zorgkosten heeft hij het volgende betaald:
 – Huisarts € 150,–. Dit bedrag werd volledig vergoed door zijn zorgverzekering.
 – De tandarts heeft een kroon gezet; de kosten waren € 800,–. Hiervan werd € 450,– ver-

goed door zijn zorgverzekering.
 – Betaalde nominale premie zorgverzekering € 1.000,– en betaalde aanvullende verzeke-

ring € 300,–.



Hoofdstuk 4 Aftrekposten (uitgaven) 43

 – Hij gebruikt speciale migrainemedicijnen op doktersvoorschrift, die niet vergoed wor-
den door zijn zorgverzekering. Deze kosten € 250,–.

 – Dit jaar heeft hij twee paar steunzolen gekocht van elk € 150,–. Dit was nodig omdat hij 
zijn eerste paar verloren had.

 – Tijdens de wintersport brak hij zijn been. De medische behandeling van € 1.000,– werd 
volledig vergoed door zijn zorgverzekering. Maar de krukken moest hij zelf betalen, deze 
kostten € 80,–. Het transport naar Nederland met de ‘gipsvlucht’ kostte € 1.200,–. Deze 
moest hij zelf betalen omdat hij geen reisverzekering had afgesloten.

 – Van zijn diëtiste moet hij verplicht een koemelkeiwitvrij dieet volgen. Zoek in de lijst 
met diëten van de Belastingdienst op hoeveel aftrek dit tot gevolg heeft. (Dit kun je vin-
den bij het vraagteken bij de dieetkosten onderaan.) Vul in bij dieet op voorschrift van 
dokter of diëtiste, bij ziektebeeld: overige voedselovergevoeligheid. Selecteer daarna het 
juiste dieet. Dit geldt voor het gehele jaar (als het goed is kom je nu op € 300,– uit).

 – Aan gezinshulp tijdens zijn ziekte heeft hij € 1.524,– moeten betalen. Hiervan heeft hij 
facturen. Hij kreeg € 200,– vergoed van zijn werkgever.

 c Als vrijgevig persoon deed hij dit jaar de volgende giften:
 – Incidentele gift aan KWF-kankerfonds € 400,–.
 – Incidentele gift van € 100,– aan het Rijksmuseum te Amsterdam (culturele ANBI), RISN 

803813636 (RISN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).
 – Aan zijn buurman die in de bijstand zit, heeft hij dit jaar een incidentele gift gedaan van 

€ 666,–. Dit kan hij bewijzen via zijn bankafschrift.
 – Via de notaris heeft hij vastgelegd dat hij ieder jaar € 300,– overmaakt aan het Rode 

kruis te ’s-Gravenhage, RISN 003014022, transactienummer 558333.

 d Hij volgt een opleiding tot hypotheekspecialist bij het LOI. Zijn boeken kosten € 500,–, 
reiskosten bedragen € 200,– en aan examengeld betaalde hij € 100,–. Zijn werkgever ver-
goedde € 300,–. (Dit is een studie zonder studiefinanciering.)
Ook haalde hij zijn rijbewijs. Dit is nodig om de klanten van zijn bank te bezoeken. De 
totale kosten aan lesgeld en examengeld bedroegen € 1.000,–.

 e Aan zijn ex-partner Geralda Raai, BSN 444444440, geboren op 14 september 1987, be-
taalde hij dit jaar elke maand € 100,– alimentatie.
De sociale dienst heeft € 1.000,– bijstand op Karel Los verhaald vanwege zijn andere 
ex-partner Petra Akken, geboren op 15 november 1985, met het BSN 555555550.

 f Karel Los heeft dit jaar € 2.400,– als voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting ontvangen.

Verzorg de aangifte voor Karel Los.
Open het aangifteprogramma (zie blz. 9) en kies voor de aangifte van Blanco.

Maak de volgende stappen.
 1 Open de aangifte 1 Blanco; zijn BSN staat op ‘111111110’
 2 Vul de basisgegevens in.
 3 Vul de gegevens in van zijn jaaropgaaf.
 4 Vul de gegevens in met betrekking tot zijn aftrekposten. Dit doe je bij ‘Uitgaven’.
 5 Karel Los heeft over dit jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting gekregen. Als 

gevolg hiervan heeft hij van de Belastingdienst een voorlopige teruggaaf inkomstenbelas-
ting gekregen van € 2.400,–. Dit geef je aan bij de ‘aanvullende vragen’.
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Vul de volgende gegevens in:

6a Hoeveel heb je ingevuld bij uitgaven voor lijfrente bij een pensioen-
tekort?

€  .......................

6b Hoeveel heb je ingevuld bij uitgaven voor andere inkomensvoorzie-
ning?

€  .......................

6c Hoeveel heb je ingevuld bij zorgkosten, onderdeel geneeskundige hulp? €  .......................

6d Hoeveel heb je ingevuld bij zorgkosten, onderdeel reiskosten zieken-
bezoek?

€  .......................

6e Hoeveel heb je ingevuld bij zorgkosten, onderdeel medicijnen op 
doktersvoorschrift?

€  .......................

6f Hoeveel heb je ingevuld bij zorgkosten, onderdeel hulpmiddelen? €  .......................

6g Hoeveel heb je ingevuld bij zorgkosten, onderdeel vervoerskosten 
door ziekte of invaliditeit?

€  .......................

6h Kom je bij Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist dan uiteinde-
lijk uit op € 300,–?

 
Ja/Nee

6i Hoeveel heb je ingevuld bij zorgkosten, onderdeel extra gezinshulp? €  .......................

6j Tel de bedragen bij elkaar van de giften zoals je die hebt ingevuld 
tijdens de belastingaangifte. (let op: één van de giften is aan een cul-
turele instelling, deze moet je ook meetellen!)

€  .......................

6k Hoeveel heb je ingevuld bij de studiekosten? Studiekosten:
€  .......................
Ontvangen vergoedingen:
€  .......................

6l Tel de bedragen bij elkaar van de betaalde partneralimentatie zoals je 
die hebt ingevuld tijdens de belastingaangifte.

€  .......................

6m Hoeveel aan belasting moet hij afrekenen?
Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

Bij het scherm ‘inkomstenbelasting’ kun je bij box1 een uitrolscherm openen (klik indien nodig op 
‘bekijk’). Beantwoord de volgende vragen:

6n Hoeveel is het inkomen box 1? €  .......................

6o Hoeveel is de aftrekpost zorg? €  .......................

6p Hoeveel is de drempel bij extra gezinshulp? €  .......................

6q Hoeveel is de verhoging van de specifieke zorgkosten? €  .......................

6r Hoeveel is de drempel die als laatste van de zorgkosten afgaat? €  .......................

6s Kijk bij giften; wat is het totaal aftrek gewone giften? €  .......................

6t Kijk bij giften; wat is het totaal aftrek periodieke giften? €  .......................

6u Kijk bij studie; wat is het totaal aftrek studiekosten? €  .......................

6v Hoeveel partneralimentatie wordt er afgetrokken? €  .......................
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6w Kun je het bedrag van de voorlopige aanslag terugvinden in het over-
zicht?

Ja/Nee

Bewaar deze aangifte in een map op je computer/pc onder de naam Case 6. Voor instructie zie 
voorgaande cases.
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Opgaven hoofdstuk 4

Aftrekposten (uitgaven)

 7 Arjan van der Hof heeft als beroep voetbaltrainer. Om zijn werk beter te kunnen uitvoe-
ren heeft hij een cursus Engels spreken in het openbaar gevolgd. Hij heeft een lijst ge-
maakt van kosten die hij denkt op te kunnen voeren bij zijn aangifte inkomstenbelasting:
Cursusgeld € 600,–
Examengeld € 100,–
Boeken die voorgeschreven zijn door de opleiding € 250,–
Engels leesboek € 50,–
Kosten studeerkamer € 640,–
Kosten reizen naar cursus 1.000 km × € 0,19 € 190,–
Nette kleren om de cursus te bezoeken € 200,–
Schrijfmap, papier en pennen € 20,–
Autorijbewijs gehaald om naar de cursus te rijden € 2.830,–
  € 4.880,–

Voor studiekosten geldt een drempel van  .........  (zoek zelf op), welke niet aftrekbaar is.

Gevraagd
 a Bepaal hoe hoog de aftrek voor studiekosten is in dit jaar.

 b Indien Arjan getrouwd is, wie mag dan de studiekosten aftrekken bij de aangifte?
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 c Indien Arjan samenwoont met een vriend, kunnen ze dan elkaars fiscale partners zijn?

 8 Eddy de Vlieger wil zijn aangifte inkomstenbelasting gaan invullen en denkt na over zijn 
ziektekosten. Hij heeft een lijst gemaakt van de ziektekosten van zijn gezin. Het gezin bestaat 
uit Eddy en zijn vrouw Brechtje, hun dochter Kenzi van 13 jaar en hun zoon Boaz van 8 jaar.

 A Hij betaalt voor zijn ziektekostenverzekering een premie van € 1.600,– voor het gehele gezin.
 B Omdat hij zijn been brak tijdens het kersenplukken, heeft hij een rolstoel gekocht die 

€ 750,– kost. De verzekering vergoedde hiervan € 500,–.
 C De operatie aan zijn been kostte € 8.000,–. De zorgverzekering vergoedde alles, onder 

aftrek van zijn eigen risico van € 750,–.
 D Hij gebruikte medicijnen op doktersvoorschrift na zijn operatie. Deze werden niet ver-

goed door de zorgverzekering. De kosten bedroegen € 465,–.
 E Zijn dochter heeft dit jaar een beugel gekregen. De kosten van de orthodontist (speciale 

tandarts) bedroegen dit jaar € 1.600,–. Zijn verzekering vergoedde hiervan € 1.000,–.
 F Voor zijn zoon heeft Eddy een bril gekocht van € 400,–.
 G Eddy heeft een toupet gekocht omdat hij wat kaal wordt. Deze kostte € 900,–.
 H Zijn vrouw Brechtje revalideerde. Daartoe bezocht ze 30 keer een fysiotherapeut. De 

kosten bedroegen € 50,– per bezoek. De eerste 20 bezoeken werden niet vergoed door de 
zorgverzekering.

 I Uiteraard hield de familie de medicijnkast goed gevuld met pleisters en aspirine. Dit 
kostte € 80,–.

 J Hij betaalde de tandartsrekening voor een nieuwe kroon van € 490,–. Deze wordt niet 
vergoed door de zorgverzekering.

 K De reiskosten van en naar de verschillende dokters en de fysiotherapeut bedroegen 
€ 350,–. Deze werden niet vergoed.

 L Voor het dieet van zijn vrouw, die suikerziekte heeft, mag hij volgens een tabel € 560,– 
kosten opvoeren bij zijn aangifte inkomstenbelasting.

Gevraagd
 a Geef per onderdeel aan hoeveel als ziektekosten mag worden opgevoerd.

A €  .......................... E €  .......................... I €  ..........................

B €  .......................... F €  .......................... J €  ..........................

C €  .......................... G €  .......................... K €  ..........................

D €  .......................... H €  .......................... L €  ..........................

 b Bereken de drempel als het verzamelinkomen € 50.269,– is.
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Hoofdstuk 5

De verdeling en rechtsbescherming

In de voorgaande cases zijn we steeds uitgegaan van een belastingplichtige zonder fiscaal 
partner (alleenstaande). Maar hoe zit het als men wel een fiscaal partner heeft? In hoofd-
stuk 1 is uitgelegd wat een fiscaal partner is (lees dit indien nodig nog eens door).
Fiscaal partners mogen de inkomsten uit box 3 en de aftrekposten (zie hoofdstuk 1) 
 onderling verdelen zodat ze zo min mogelijk belasting hoeven te betalen. Probeer er een 
sport van te maken om geen euro belasting te veel te betalen, zonder de Belastingwet te 
overtreden. Te veel belasting betalen is voor de domoren! Hoe doe je dit?

 – Als een fiscaal partner € 46,– of minder aan belasting moet betalen, wordt hem dat 
kwijtgescholden.

 – Aftrekposten kunnen over het algemeen het beste neergezet worden bij de belastingplichtige 
met het hoogste inkomen in box 1 (deze betaalt vaak een hoger belastingpercentage).

 – Afrondingen van te betalen belasting en premies volksverzekeringen worden gedaan op 
hele euro’s in het voordeel van de belastingplichtige. Daarom kan het voordeel hebben 
om 1 of enkele euro’s aftrekpost af te trekken bij een van de partners. Ook kan het voor-
deel opleveren om vermogen van box 3 goed te verdelen (bijvoorbeeld ieder ongeveer 
hetzelfde vermogen toekennen). Dit kan tot redelijk grote belastingvoordelen leiden.

Houdt hierbij in de gaten dat de aftrekposten en het negatief inkomen van de eigen 
 woning het inkomen (en dus ook de inkomstenbelasting) verlagen.
Vermogen uit box 3 verhoogt het inkomen en verhoogt dus ook de inkomstenbelasting.

Rechtsbescherming

Als de belastinginspecteur een belastingaanslag oplegt, heet dat een beschikking. Wan-
neer je het als belastingplichtige niet eens bent met de aanslag, heb je bepaalde rechts-
middelen om je tegen de aanslag te verzetten.

 – Bezwaarschrift
Je moet dit binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag inleveren bij de belasting-
inspecteur. Het bezwaarschrift is kosteloos. Je moet hierin, naast het nummer van de 
aanslag, duidelijk vermelden wat je vindt dat de belastinginspecteur verkeerd gedaan 
heeft. Bij te late indiening verspeel je meestal je rechten!
De belastinginspecteur moet binnen 1 jaar een uitspraak doen op je bezwaarschrift. Des-
noods kan de Belastingdienst via een rechtszaak worden gesommeerd (met boeteclausule) 
uitspraak te doen.

 – Beroepschrift
Je moet dit binnen 6 weken na de uitspraak op je bezwaarschrift indienen bij een gerechts-
hof. Dit is niet kosteloos, want je moet ongeveer € 48,– griffiegeld betalen. Het beroep-
schrift wordt behandeld in een echte rechtbank. Als de belastingplichtige in het gelijk wordt 
gesteld, kan de Belastingdienst veroordeeld worden om de proceskosten te vergoeden.
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 – Cassatie
Als je het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof kun je naar de Hoge Raad 
in Den Haag. Cassatie moet binnen 6 weken na de uitspraak van het gerechtshof worden 
ingediend.

Je kunt nu case 7 maken.

Case 7

Ali Aden, BSN 257985670, geboren op 28 april 1987 en Mithi Choudhury, BSN 222222220, 
geboren op 10 februari 1988, wonen al jaren ongetrouwd samen, hebben geen samenle-
vingscontract en ook zijn ze geen pensioenpartners. Ze zijn wel samen eigenaar van de ge-
meenschappelijke woning. Ze hebben beiden een brief gehad van de Belastingdienst waarin 
staat dat ze voor 1 mei 2019 aangifte moeten doen. Hun telefoonnummer is 0223-612230.
Ali werkt bij het Ministerie van Defensie en kreeg de volgende jaaropgaaf:

Werkgever Loon Loonheffing Arbeidskorting Levensloopverlofkorting

Ministerie van Defensie € 65.050,– € 24.024,– €, 1.609- € 0,–

Mithi werkt bij de Jumbo en kreeg de volgende jaaropgaaf:

Werkgever Loon Loonheffing Arbeidskorting Levensloopverlofkorting

Jumbo € 9.843,– € 1.061,– € 327,– € 0,–

Mithi heeft een studie accountancy (zonder studiefinanciering) gevolgd bij de NBA te 
Enkhuizen en daarvoor de volgende kosten gemaakt:
Lesgeld € 5.342,–
Voorgeschreven boeken € 1.251,–
Treinkosten van en naar Enkhuizen i.v.m. studie € 755,–
Totaal € 7.348,–

Ali en Mithi wonen sinds 1 maart 2013 ongetrouwd samen in de gezamenlijke koopwo-
ning aan de Keteldiepstraat 15, 1784 XS Den Helder. De marktwaarde van de woning is 
€ 140.000,– en de WOZ-waarde van de woning is € 130.000,–.
Van Obvion hypotheken die is afgesloten op 1/3/2013 en in 30 jaar wordt afgelost (valt in 
de categorie banken en verzekeringsmaatschappij) hebben ze een opgaaf van hun annuï-
teitenhypotheek (nr. 558333) gekregen:
Hypotheekschuld per 1-1 € 100.000,–
Aflossingen dit jaar € 5.000,–
Hypotheekschuld per 31-12 € 95.000,–
Betaalde hypotheekrente dit jaar € 4.000,–

De hypotheek is geheel gebruikt om op 1 maart 2013 de woning aan te kopen en wordt 
binnen 30 jaar afgelost.

Van de ING hebben ze een overzicht gekregen van hun bankrekening:

Rekening van Nummer Saldo 1-1 Saldo 31-12 rente

Ali en Mithi NL88INGB0003198272 € 80.983,– € 85.406,– € 780,–
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Verzorg de gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting voor Ali en Mithi.
Open het aangifteprogramma (zie blz. 9) en kies voor de aangifte van 1 Blanco.
Maak de volgende stappen.

 1 Open de aangifte Blanco; zijn BSN staat op ‘111111110’.
 2 Vul de basisgegevens in.
 3 Vul de gegevens van de jaaropgaven in.
 4 Vul de gegevens in van de woning.
 5 Vul de gegevens in van de spaarrekening.
 6 Vul de gegevens in van de hypotheek.
 7 Vul de gegevens in met betrekking tot de aftrekpost studiekosten. Dit doe je bij ‘Uitga-

ven’. (Tel de cijfers van het bedrag dat je bij studiekosten hebt ingevuld bij elkaar, als het 
goed is kom je uit op 23. Als je daar niet op uitkomt, bekijk dan welke studiekosten wel 
en niet aftrekbaar zijn). Vul nu vraag 7b t/m 7h in.

Vul de volgende gegevens in (fp = fiscaal partner):

7a Is het gelukt om de lonen, woning, bankgegevens, hypotheek 
en studiekosten in te vullen? Ja/Nee

7b Bij ‘verdelen’ staat bij: eigen woning €  .......................
sparen €  .......................
studie €  .......................

7c Vul bij ‘Uw deel’ eigen woning en studie en sparen en beleggen 
overal € 0,– in. Druk nu op belasting berekenen. Vul in:

‘U’ krijgt terug €  .......................
fp krijgt terug €  .......................
totaal terug €  .......................

7d Vul bij ‘Uw deel’ eigen woning en studie beide € 0,– in en vul 
bij ‘Uw deel’ sparen en beleggen alles in. Druk nu op belasting 
berekenen. Vul in:

‘U’ krijgt terug €  .......................
fp krijgt terug €  .......................
totaal terug €  .......................

7e Vul bij ‘Uw deel’ eigen woning studie en bij sparen en beleggen 
overal alles in. Druk nu op belasting berekenen. Vul in:

‘U’ krijgt terug €  .......................
fp krijgt terug €  .......................
totaal terug €  .......................

7f Vul bij ‘Uw deel’ eigen woning en studie alles in. Vul bij sparen 
en beleggen bij Deel fp € 17.066 in. Druk nu op belasting bere-
kenen. Vul in:

‘U’ krijgt terug €  .......................
fp krijgt terug €  .......................
totaal terug €  .......................

Bewaar deze aangifte in een map op je computer/pc onder de naam Case 7. Voor instructie zie 
voorgaande cases. Druk af: de hele aangifte van Blanco en Mithi Choudhury.

Conclusie: bij het verdelen kan veel voordeel behaald worden door goed te kiezen.
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Hoofdstuk 6

Cases Inkomstenbelasting 2019

Gebruik hierbij het aangifteprogramma zoals in het Voorwoord is beschreven:

https://opleiding-ola.Belastingdienst.nl/ola-simulatie/?0

Kies linksboven voor (2019) IH 2019 versie 1 en open Blanco

De eerste persoon uit iedere aangifte kun je invullen bij Blanco (in het aangiftepro-
gramma), voor eventuele partners kun je het in de case vermelde burgerservicenummer 
gebruiken. Let erop dat indien het aangifteprogramma ± 15 minuten niet wordt gebruikt, 
dit zichzelf afsluit en alle ingevulde informatie verloren gaat. Als je een case gemaakt 
hebt, sla je deze op je computer/pc op onder de naam (nummer) van de case.

Case 8

Stg SPOV CASO
Paterslaan 12
3451 KC Venray

Jaaropgave 2019

 Burgerservicenummer: 151869017
 Dhr. P. J. H. Peeters
 Tamboerijnstraat 25
 2231 TC Boxmeer

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-01-2011 1 01-01 31-12 wit

Omschrijving Bedrag
Loon 29.574
Ingehouden loonheffing 7.132
Loon Zorgverzekeringswet 29.574
Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet 1.909
Verrekende arbeidskorting 2.220
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Nadere gegevens
De heer Peeters is metaalbewerker, geboren op 17 juli 1965, ongehuwd en alleenstaand. 
Hij heeft van de Belastingdienst geen brief gekregen dat hij aangifte moet doen voor de 
inkomstenbelasting.
Hij reist dagelijks met het openbaar vervoer van Boxmeer naar Venray. De retourafstand 
bedraagt 50 km. Hij beschikt over een openbaarvervoerverklaring en ontving dit jaar van 
zijn werkgever € 300,– reiskostenvergoeding voor zijn woon-werkverkeer met de trein.

Gevraagd
Doe aangifte inkomstenbelasting voor de heer Peeters en vul de volgende gegevens in:

8a Hoeveel aan belasting moet hij bij betalen, of krijgt hij terug?
Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen.

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

8b Wat is zijn verzamelinkomen? €  .......................

8c Hoeveel bedraagt de inkomstenbelasting samen met de premie voor 
de volksverzekeringen?

€  .......................

8d, Hoeveel is het totaal van de heffingskortingen? €  .......................

8e Stel dat de heer Peeters met zijn eigen auto naar zijn werk was gegaan 
(pas de reisaftrek aan). Hoeveel had hij dan aan belasting moeten bij-
betalen of krijgt hij terug? Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen.

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

8f Wat is nu het verzamelinkomen? €  .......................

Case 9

Emma Smits is geboren op 15 december 1975. Ze is ongehuwd en alleenwonend. Ze is 
werkzaam als hoofd administratie bij Charlot’s Modewarenhuis en ontving dit jaar een 
jaaropgaaf.
Emma Smits woont in een woning die haar eigendom is. Deze woning heeft ze in 
2006 gekocht voor € 260.000,–. De WOZ-waarde van deze woning bedraagt dit jaar 
€ 285.000,– (zie jaaropgaaf voor adresgegevens).
Aan hypotheekrente heeft ze dit jaar betaald € 14.500,–. Voorts heeft ze dit jaar € 5.200,– 
afgelost op de hypotheek. De hypotheekschuld per 01-01 bedroeg € 255.000,–. (Bereken 
de schuld op 31-12 zelf.) Het hypotheeknummer is 234922443 bij de Rabobank. De lening 
is geheel gebruikt voor de aankoop van de woning.
Ze betaalde dit jaar € 845,– erfpachtcanon (huur voor de grond, omdat de grond onder 
het huis niet haar eigendom is).
Zij heeft van de Belastingdienst een brief gekregen dat zij aangifte moet doen voor de 
inkomstenbelasting.
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Gevraagd
Doe aangifte inkomstenbelasting voor Emma Smits en beantwoord de volgende vragen.

9a Heb je de jaaropgave verwerkt? Ja/Nee

9b Wat heb je ingevuld bij de WOZ-waarde van de woning? €  .......................

9c Heb je de erfpachtcanon ingevuld? Ja/Nee

9d Noteer de rentekosten van de hypotheek. €  .......................

9e Hoeveel aan belasting moet zij afrekenen?
Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen.

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

9f Klik bij het ‘overzicht belastingen en premies’ op ‘inkomstenbelas-
ting’ en daarna bij ‘Box 1 werk en woning’. Noteer het loon. Noteer 
het totaal eigen woning. Doorstrepen positief/negatief.

Loon €  .......................
Eigen woning €  .......................
positief/negatief

9g Wat is haar verzamelinkomen? €  .......................

9i Hoeveel bedraagt de inkomstenbelasting samen met de premie 
volksverzekeringen?

€  .......................

9h Zoek het bedrag van de algemene heffingskorting. €  .......................

9j Zoek het bedrag van de arbeidskorting. €  .......................

9k Hoeveel is de ingehouden loonheffing? €  .......................

CASO

Charlot’s Modewarenhuis 
Leenderweg 31
6765 HD Valkenswaard

Jaaropgave 2019 Burgerservicenummer: 097312927
 Mevr. E. H. M. Smits
 Dorpsplein 33
 5583 ZA Waalre

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-01-2002 1 01-01 31-12 wit

Omschrijving Bedrag
Loon 42.475
Ingehouden loonheffing 12.845
Loon Zorgverzekeringswet 42.475
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 1.973
Verrekende arbeidskorting 2.220
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Case 10

Anneke van Dijk is geboren op 4 februari 1999 en derdejaars studente aan het ROC 
Midden- Nederland in Utrecht. Haar mobiele nummer is 06-29004433.
Ze heeft een studietoelage van DUO van € 98,– per maand. Anneke woont nog bij haar 
ouders. Haar ouders betalen de zorgpremie bij CZ voor Anneke. Deze bedraagt € 112,– 
per maand. De maandelijkse zorgtoeslag van € 62,– mag Anneke van haar ouders voor 
zichzelf houden.
Anneke werkt in de weekenden bij de Super in Breukelen. Aan spaargeld heeft ze op 
1  januari van dit jaar € 3.250,– op de Rabobank staan, rekening 11NLRABO0027611611.
Ze kreeg over dit jaar de volgende jaaropgave:

Gevraagd
Doe aangifte inkomstenbelasting voor Anneke en beantwoord de volgende vragen.

10a Heb je de jaaropgave verwerkt? Ja/Nee

10b Heb je de studietoelage in de aangifte verwerkt? Ja/Nee

10c Heb je de zorgtoeslag in de aangifte verwerkt? Ja/Nee

10d Hoeveel aan belasting moet zij afrekenen?
Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen.

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

10e Wat is haar verzamelinkomen? €  .......................

 Payroll services

 Karel Doormanweg 10-25
 3621 JX Breukelen

Jaaropgave 2019 Burgerservicenummer: 094167667
 Mevr. A. H. M van Dijk
 Amersfoortseweg 10
 3951 LB Maarn

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-01-2014 1 01-01 31-12 wit

Omschrijving Bedrag
Loon 2.645
Ingehouden loonheffing 0
Loon Zorgverzekeringswet 2.645
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 340
Verrekende arbeidskorting 48
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Verander in de aangifte de ingehouden loonheffing in € 430,–.

10f Hoeveel aan belasting moet zij afrekenen?
Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

10g Wat is haar verzamelinkomen nu? €  .......................

Case 11

Kees Vermeer, geboren op 2 februari 1990 en Jill Deenen, geboren op 17 september 1988 
zijn fiscaal partner omdat ze samen een kind (Jesse Deenen, BSN 222222220, geboren op 
15 februari 2012) hebben. Ze wonen allen samen in een huurhuis in Vaerenbergh. Ze ont-
vangen € 143,– huursubsidie per maand.
Jill heeft een baan bij de gemeente Vaerenbergh.
Kees doet het huishouden en is parttime freelance fotograaf. Hij heeft dit jaar totaal 
€ 3.500,– verdiend met fotoshoots. Hiervoor heeft hij 806 kilometer met zijn auto gere-
den om klanten te bezoeken. Op zijn camera met een aanschafprijs van € 833,– schrijft 
hij € 150,– per jaar af. Verder heeft Kees geen kosten gemaakt voor zijn fotografiewerk.
Het burgerservicenummer van Kees is 094267637.
Jill kreeg over dit jaar de volgende jaaropgave:

 Salure payroll service

 M. A. de Ruijterlaan 2
 4461 GE Vaerenbergh

Jaaropgave 2019 Burgerservicenummer: 333333330
 Mevr. J. T. Deenen
 De Bleekerstraat 8
 4461 DE Vaerenbergh

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-01-2008 1 01-01 31-12 wit

Omschrijving Bedrag
Loon 26.455
Ingehouden loonheffing 5.468
Loon Zorgverzekeringswet 26.455
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 367
Verrekende arbeidskorting 3.248
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Gevraagd
Doe aangifte inkomstenbelasting voor Kees en Jill (gebruik Kees als eerste persoon en Jill 
als partner) en beantwoord de volgende vragen.

11a Heb je de jaaropgave van Jill verwerkt?
(heb je de opmerking gezien toen je de arbeidskorting in-
vulde?)

Ja/Nee
 
Ja/Nee

11b Is de huursubsidie inkomen voor de inkomstenbelasting? Ja/Nee

11c Wat heb je als inkomen uit overig werk voor Kees opgegeven? €  .......................

11d Wat heb je als kosten opgegeven?
Reiskosten (op hele euro’s in je voordeel afgerond)
Afschrijvingskosten

Reiskosten €  .......................
Afschrijvingskosten €  .......................

11e Hoeveel aan belasting moet Kees afrekenen?
Doorstrepen terug/bijbetalen.

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

11f Hoeveel aan belasting moet Jill afrekenen?
Doorstrepen terug/bijbetalen.

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

11g Wat moet Kees als bijdrage Zorgverzekeringswet betalen? €  .......................

11h Wat is het verzamelinkomen van Kees? €  .......................

11i Wat is het verzamelinkomen van Jill? €  .......................

Case 12

Fatima Gülserüm is geboren op 26 juli 1982. Ze is gehuwd met Jan Bex, geboren op 12 
februari 1980. Beiden wonen duurzaam samen en doen gezamenlijk aangifte inkomsten-
belasting.
Fatima is sinds 1 april werkzaam bij Wikse als logistiek medewerkster. Ze reist sinds 
1 april dagelijks met het openbaar vervoer van Tilburg naar Best en heeft een openbaar-
vervoerverklaring. De enkele-reisafstand met het openbaar vervoer bedraagt 27 km. Ze 
ontvangt geen reiskostenvergoeding.

Jan, burgerservicenummer 555555550, werkt als freelance docent bij de Leidse Onder-
wijsinstellingen (LOI). Jan is dus geen echte ondernemer. Jan heeft als freelancer van zijn 
opdrachtgever LOI een overzicht ontvangen waarin wordt aangegeven dat hij € 22.000,– 
ontvangen heeft voor gegeven cursussen. Daarnaast ontving hij een reiskostenvergoe-
ding van 6000 km × € 0,30 = € 1.800,–. (Let op: alle inkomsten aangeven!). Hij heeft 
aantoonbaar ook 6.000 km gereisd voor zijn opdrachtgever.

Fatima volgt een avondopleiding Material Management. Voor deze opleiding heeft ze de 
volgende kosten gemaakt:
cursusgeld € 3.289,–
boeken € 895,–
reiskosten € 800,–
examengeld € 465,–
diners € 240,– (omdat ze rechtstreeks van haar werk naar de cursus gaat)
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Op 1 april van dit jaar hebben Fatima en Jan de woning in Tilburg gekocht van de 
woningbouwvereniging voor € 187.000,–. De WOZ-waarde van de woning bedraagt 
€ 180.000,–; een annuïteitenhypotheek is afgesloten op 1-4 van dit jaar.
De jaaropgave van Rabobank vermeldt:
Verstrekt hypotheek nr. 456789123 € 160.000,– (looptijd in 30 jaar)
Advieskosten hypotheek € 3.485,–
Betaalde hypotheekrente € 4.234,–
Aflossing dit jaar € 1.200,–
De notariskosten voor de inschrijving van de hypotheekakte bedroegen € 873,–.

Zij hebben van de Belastingdienst een brief gekregen dat ze aangifte moeten doen.
Jaaropgave van Fatima:

Gevraagd
Doe gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting voor Fatima en Jan (Gebruik Fatima als 
eerste persoon en Jan als partner), die binnen de wettelijke kaders zo laag mogelijk dient 
te zijn, en beantwoord de volgende vragen.

12a Heb je de jaaropgave van Fatima verwerkt? Ja/Nee

12b Heb je de reiskosten openbaarvervoer volledig ingevuld?
Voor welke periode waren de reiskosten?

Ja/Nee
Van  ...........  t/m  ...........

12c Wat heb je als totale inkomen uit overig werk voor Jan opge-
geven?

€  .......................

CASO

 Parklaan 55
 2765 AD Best

Jaaropgave 2019 Burgerservicenummer: 653921457
 Mevr. F. S. G Gülserüm
 Stationsstraat 15
 5038 EB Tilburg

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-04-2015 1 01-04 31-12 wit

Omschrijving Bedrag
Loon 12.475
Ingehouden loonheffing 2.381
Loon Zorgverzekeringswet 12.475
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 864
Verrekende arbeidskorting 1.080
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12d Wat heb je als reiskosten voor Jan opgegeven? Reiskosten €  .......................

12e Wat heb je ingevuld bij de aankoopprijs van de woning? €  .......................

12f Noteer de rentekosten van de hypotheek.
Tel het totaal op van de andere kosten van de hypotheek 
(zonder de rente).

Rentekosten €  .......................
Andere kosten €  .......................

12g Hoeveel bedragen de totale aftrekbare studiekosten? €  .......................

12h Bij het verdelen: vul alle aftrekposten in bij Fatima. Hoeveel 
krijgen ze samen terug?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

12i Vul alle aftrekposten in bij Jan. Hoeveel krijgen ze samen 
terug?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

12j Vul bij ‘Uw deel in het totaal’ een aftrekpost in van € 5.612.
Dit is net de grens dat Jan € 46,– moet bijbetalen, maar dit 
wordt hem kwijtgescholden.
Hoeveel krijgt Fatima nu terug?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

12k Hoeveel is de bijdrage zorgpremie die Jan moet betalen? €  .......................

12l Klik bij het ‘overzicht belastingen en premies’ op ‘inkomsten-
belasting’ en dan op Blanco (Fatima) en daarna bij ‘Box 1 
werk en woning en aftrekposten’. Klik op ‘Bekijk inkomsten 
uit werk’ en noteer het loon en de reisaftrek.

Loon €  .......................
Reisaftrek €  .......................

12m Klik nu op ‘Bekijk’ eigen woning en noteer het eigenwoning-
forfait.
Noteer het totaal aftrekbare uitgaven eigen woning (EW)
Noteer het totaal eigen woning.

EW forfait €  .......................
Uitgaven EW €  .......................
Aftrek EW €  ....................... -/-

12n Kijk bij ‘overzicht belastingen en premies’ bij ‘inkomsten-
belasting’ van Jan Bex. Hoeveel staat hierboven dat Jan Bex 
moet betalen?
Hoeveel staat hier onderaan dat Jan Bex zou moeten betalen?

Bovenaan €  .......................
Onderaan €  .......................
(de bovenste telt)

Case 13

Mevrouw T. Harbers, geboren op 23 mei 1921, is al jaren weduwe en ontvangt naast 
haar AOW van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) ook nog een pensioen van Aegon. 
Ze woont nog zelfstandig in een huurwoning in de buurt van het verzorgingstehuis ‘De 
Clossenborch’ te Hilvarenbeek.
Mevrouw Harbers betaalde aan zorgverzekeringspremie dit jaar totaal € 1.132,–.
Ze heeft in verband met een aandoening aan de luchtwegen (chronisch obstructieve 
longziekte = COPD) een energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt dieet (aftrek 
€ 900,– als dieetkosten). Dit is voor het gehele jaar.
Dit jaar kocht ze uit noodzaak een blindegeleidehond voor € 6.500,–. Ze kreeg hiervan 
€ 5.000,– vergoed. Verder waren de dierenartskosten van deze hond dit jaar € 150,–.
Via haar bankrekening maakte ze € 900,– over aan het Rode Kruis te ’s-Gravenhage (dit 
is een gewone gift aan een ANBI), RISN 003014022 (zoek zelf uit of dit cultureel is).
Mevrouw Harbers heeft flink gespaard tijdens haar leven. Op een rekening bij de 
ABN-Amrobank heeft ze per 1 januari van dit jaar een spaartegoed staan van € 53.200,– 
Per 31 december is het tegoed € 66.200; het rekeningnummer is NL12ABNA022.123.45.67.
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Jaaropgave SVB:

Caso
Sociale Verzekeringsbank
Postbus 9032
6500 JN Nijmegen

Jaaropgave 2019 Burgerservicenummer: 084053380
 Mevr. T. Harbers
 Koestraat 47
 5081 BT Hilvarenbeek

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-05-1986 1 01-01 31-12 groen

Omschrijving Bedrag
Loon 11.475
Ingehouden loonheffing 0
Loon Zorgverzekeringswet 11.475
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 564

Payrollservices
Aegon
Postbus 35
8900 AA Leeuwarden

Jaaropgave 2019 Burgerservicenummer: 084053380
 Mevr. T. Harbers
 Koestraat 47
 5081 BT Hilvarenbeek

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-01-2000 1 01-01 31-12 groen

Omschrijving Bedrag
Loon 13.475
Ingehouden loonheffing 2.385
Loon Zorgverzekeringswet 13.475
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 484
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Gevraagd
Doe aangifte inkomstenbelasting voor mevrouw Harbers en beantwoord de volgende 
vragen.

13a Is mevrouw Harbers in loondienst? Ja/Nee

13b Heb je de beide jaaropgaven verwerkt? Ja/Nee

13c Heb je de kosten van de zorgverzekering afgetrokken? Ja/Nee

13d Heb je het spaargeld aangegeven? Ja/Nee

13e Hoeveel heb je ingevuld bij zorgkosten, onderdeel hulpmiddelen? €  .......................

13f Hoeveel heb je ingevuld bij zorgkosten, onderdeel dieet op 
voorschrift dokter of diëtist?

€  .......................

13g Heb je de gift verwerkt?
Is het Rode Kruis een culturele instelling?

Ja/Nee
Ja/Nee

13h Hoeveel aan belasting moet mevrouw Harbers afrekenen?
Doorstrepen terugbetalen/bijbetalen

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

13i Hoeveel is het verzamelinkomen? €  .......................

Bij het scherm ‘inkomstenbelasting’ kun je bij box1 een uitrol-
scherm openen (klik indien nodig op ‘bekijk’). Beantwoord de 
volgende vragen:

13j Hoeveel is het inkomen box 1? €  .......................

13k Hoeveel is het inkomen box 3? €  .......................

13l Hoeveel is de aftrekpost zorg? €  .......................

13m Hoeveel is de verhoging van de specifieke zorgkosten? €  .......................

13n Hoeveel is de drempel die als laatste van de zorgkosten afgaat? €  .......................

13o Kijk bij giften, wat is het totaal aftrek gewone giften? €  .......................

13p Van hoeveel verschillende heffingskortingen maakt ze gebruik? Aantal:  ........

Case 14

Piet Duif, geboren op 12 augustus 1961, woont duurzaam samen met Riek Peters, geboren 
op 28 februari 1963; ze zijn dus niet gehuwd. Samen hebben ze twee kinderen, Els van 
16 jaar (geboren 1 juli 2004, BSN 444444440) en Nienke van 22 jaar (geboren 1 juli 1998, 
BSN, 555555550). Ze doen gemeenschappelijk aangifte inkomstenbelasting.
Piet werkt bij Bouwbedrijf Van der Sluis in Den Bosch. Riek werkt sinds 1 juni van dit 
jaar bij Willemsen Bouw in Rosmalen. Piet en Riek wonen al 10 jaar in de eigen woning 
aan de Glastra van Loonlaan 15 te Den Bosch.
De woning heeft een WOZ-waarde van € 265.000,– De hypotheekschuld per 31 december 
bedraagt € 240.000,– (rekening NL23RABO0271491957 bij de Rabobank). Dit jaar betaalden 
Piet en Riek € 12.487,– hypotheekrente en losten ze € 4.200,– af op de hypothecaire lening.
Ze ontvingen de volgende jaaropgaven van hun werkgevers:
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Pink-Rocade

 Bouwbedrijf Van der Sluis
 Postbus 8756
 8500 JN Den Bosch

Jaaropgave 2019 Burgerservicenummer: 225682254
 Dhr. P. P. F. Duif
 Glastra van Loonlaan 15
 2215 AA Den Bosch

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-01-2009 1 01-01 31-12 wit

Omschrijving Bedrag
Loon 63.000
Ingehouden loonheffing 22.855
Loon Zorgverzekeringswet 63.000
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 3.875
Verrekende arbeidskorting 1.691

Willemsen Bouw
Postbus 8756
7766 TT Rosmalen

Jaaropgave 2019 Burgerservicenummer: 222222220
 Mevr. R. H. Peters
 Glastra van Loonlaan 15
 2215 AA Den Bosch

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-06-2018 1 01-06 31-12 wit

Omschrijving Bedrag
Loon 18.000
Ingehouden loonheffing 2.445
Loon Zorgverzekeringswet 18.000
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 988
Verrekende arbeidskorting 1.933
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De ziektekosten voor Piet, Riek en de kinderen bedroegen dit jaar:
 – Premie zorgverzekering voor het gehele gezin € 3.824,–
 – Tandarts € 1.423,– (niets vergoed door zorgverzekeraar)
 – Orthodontie € 3.300,– (€ 1.500,– vergoed door zorgverzekeraar)
 – Bril dochter Els € 800,– (niets vergoed door zorgverzekeraar)

Riek bezit een aandelenpakket van verschillende Nederlandse fondsen. De waarde van 
dit pakket bedroeg per 1 januari van dit jaar € 138.000,– (het zijn gewone beleggingen).
Over dit pakket aandelen ontving ze totaal aan dividend € 2.200,– en betaalde ze € 330,– 
dividendbelasting (rekening NL72ABNA0179876543).

In het gezin had ieder een spaarrekening/salarisrekening bij de ING. Saldo per 1 januari:
Piet € 22.000,– rekeningnr. NL14INGB0001234567
Riek € 23.000,– rekeningnr. NL41INGB0001234568
Els (16 jaar) € 6.000,– rekeningnr. NL17INGB0001234569
Nienke (22 jaar) € 8.500,– rekeningnr. NL93INGB0001234570

Het gezin heeft een doorlopend krediet (rek.nr. NL36ABNA0256543210) bij de ABN-Amro-
bank. Op 1 januari dit jaar bedroeg de schuld € 10.000,– en op 31 december € 3.000,–.

Gevraagd
Verzorg de gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting voor Piet en Riek en beantwoord 
de volgende vragen (gebruik Piet als eerste persoon en Riek als partner).

14a Heb je de beide jaaropgaven verwerkt? Ja/Nee

14b Wat heb je ingevuld als WOZ-waarde van de woning? €  .......................

14c Hoeveel bankrekeningen heb je aangegeven in box 3? .....  stuks 

14d Hoeveel spaargeld heb je aangegeven (tel de bedragen 
 samen)?

€  .......................

14e Hoeveel heb je aangegeven als andere belegging? €  .......................

14f Hoeveel heb je vermeld bij ingehouden Nederlandse divi-
dendbelasting?

€  .......................

14g Welk bedrag heb je vermeld bij de hypotheekschuld op 
1  januari?

€  .......................

14h Welk bedrag heb je vermeld bij betaalde rente van de hypo-
theek?

€  .......................

14i Heb je ook de schuld van het doorlopend krediet ingevuld? Ja/Nee

14j Was deze schuld voor de woning? Ja/Nee

14k Heb je de kosten van de zorgverzekering afgetrokken? Ja/Nee

14l Hoeveel heb je ingevuld bij geneeskundige hulp? €  .......................

14m Hoeveel heb je ingevuld bij zorgkosten, onderdeel hulpmid-
delen?

€  .......................
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Ga naar het scherm ‘verdelen’ en beantwoord de volgende 
vragen:

14n Welk bedrag staat bij ‘aftrek eigen woning’? €  .......................

14o Welk bedrag staat bij ‘grondslag sparen en beleggen’? €  .......................

14p Welk bedrag staat bij ‘zorgkosten’? €  .......................

14q Welk bedrag staat bij ‘ingehouden dividendbelasting’. €  .......................

14r Verdeel alle bedragen als volgt: de helft voor Piet en de helft 
voor Riek (dus alle bedragen delen door 2).
Hoeveel is het totaal van de belastingen?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

14s Vul bij het verdeelscherm alle bedragen in bij de fiscaal part-
ner (Riek). Hoeveel is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

14t Vul bij het verdeelscherm alle bedragen in bij Uw deel (Piet). 
Hoeveel is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

14u Laat alle aftrekposten staan bij Uw deel en zet bij Uw partner 
van het vermogen uit box 3 € 66.000,– neer.
Hoeveel is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

14v Hoeveel is het verzamelinkomen van Piet? €  .......................

14w Hoeveel is het verzamelinkomen van Riek? €  .......................

Case 15

Bert de Raaf (BSN 111111110) is geboren op 2 maart 1954 en is het hele jaar gehuwd met 
Dineke Fokker (BSN 444444440), die geboren is op 8 augustus 1960. Het echtpaar heeft 
twee kinderen: Joris (BSN 222222220), geboren op 2 juni 2005 en Pamela (BSN 333333330), 
geboren op 12 december 1991.

Loongegevens Bert de Raaf:
De eerste maanden van het jaar was hij werkloos; van het UWV ontving hij WW.
Uitkering WW € 2.569,–
Loonheffing € 355,–

Daarna kwam Bert de Raaf in dienst bij de DAF-fabrieken.
Loon Daf € 15.225,–
Loonheffing € 2.200,–
Arbeidskorting € 923,–

Sinds 1 juni heeft Bert de Raaf door een ernstig verkeersongeval niet meer gewerkt.
Uitkering Ziektewet (DAF is eigenrisicodrager voor de ZW):
Loon € 14.088,– (Let op: ziektewet is inkomen uit tegenwoordige arbeid!)
Loonheffing € 3.411,–
Arbeidskorting € 800,–
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Loongegevens Dineke Fokker:
Loon Rabobank € 6.520,–
Loonheffing € 536,–
Arbeidskorting € 356,–

Sinds 1 februari dit jaar is het echtpaar verhuisd van een huurwoning naar een koopwo-
ning met een aankoopprijs van € 235.000,–, exclusief € 13.000,–overdrachtsbelasting. De 
notariskosten in verband met overschrijving van het huis bij het kadaster zijn € 700,–.
De WOZ-waarde van de woning aan de Schoolstraat 15, 6119 AH Assen, is € 200.000,–.
Om het huis te kunnen financieren heeft het echtpaar per 1 februari van dit jaar twee 
 hypothecaire leningen afgesloten (deze worden binnen 30 jaar afgelost):

 – Annuïteitenhypotheek bij de ING, nr. 2341235, € 160.000,–, rente dit jaar € 4.500,–, 
 bemiddelingskosten van tussenpersoon € 1.600,–, hypotheekakte bij de notaris € 500,–, 
taxatiekosten voor verkrijging hypotheek € 232,–. Dit jaar is al € 1.200,– afgelost.

 – Annuïteitenhypotheek bij Van Lanschot Bankiers, nr. 9753186, € 35.000,–. Rente dit jaar 
€ 800,–, bemiddelingskosten € 500,–, hypotheekakte € 240,–. Dit jaar is € 1.000,– afge-
lost.

Op de spaarrekening van de ouders, bankrekeningnummer NL54INGB0002345682, 
stond per 01-01 € 64.209,– en per 31-12 € 13.000,–. Bij Joris (bankrekeningnummer 
NL57INGB0001357924) stond per 01-01 € 4.000,– en per 31-12 € 5.000,–. Op de bank-
rekening van Pamela, nummer NL77INGB0001357948, stond per 01-01 € 6.000,– en per 
31-12 € 8.000,– (let op de leeftijd van de kinderen).
Dineke Fokker bezit effectenrekening nr. NL44SNSB0272731234. De waarde per 01-01 be-
draagt € 21.791,–. Gedurende het jaar zijn de aandelen verkocht voor € 45.987,–.
Dit jaar heeft Dineke Fokker € 1.400,– dividend ontvangen op de effecten. Hierop werd 
€ 210,– dividendbelasting ingehouden.

Op 1 januari had Bert de Raaf € 21.566,– aan contant geld onder zijn matras liggen. Eerst 
dacht hij dit niet aan te geven en als zwart geld te bewaren, maar na berichten dat de 
Belastingdienst zwartgeldbezitters hard gaat aanpakken wil hij dit toch netjes aangeven. 
(Het bedrag van € 21.566,– is inclusief het geld dat in de portemonnees zit van Bert de 
Raaf, Dineke Fokker en hun minderjarige zoon Joris).

Kosten zwemles voor het A-diploma voor Bert de Raaf zijn € 520,–.

Dit jaar heeft het gezin voor in totaal € 1.731,– aan een erkend goed doel gegeven. Dit 
was ‘Jantje Beton’. De donatie was eenmalig en ‘Jantje Beton’ is een overige algemeen nut 
beogende instelling.

Ze hebben van de Belastingdienst een brief gekregen dat ze aangifte moeten doen voor 
de inkomstenbelasting.

Gevraagd
Verzorg de gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting voor Bert de Raaf en Dineke Fokker 
en beantwoord de volgende vragen. Gebruik Bert de Raaf als eerste persoon en Dineke 
Fokker als partner.
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15a Heb je bij ‘inkomsten’ zowel gebruikt gemaakt van ‘inkomsten 
uit loondienst’ als ook ‘pensioen en andere uitkeringen’?

Ja/Nee

15b Heb je bij Bert de Raaf de ziektewetuitkering ook als loon aan-
gegeven?

Ja/Nee

15c Vanaf welke datum heb je aangegeven dat ze het huis in bezit 
hadden?

Datum:  .........................

15d Wat heb je ingevuld als WOZ-waarde van de woning? €  .......................

15e Wat heb je ingevuld als aankoopprijs van de woning? €  .......................

15f Hoeveel bankrekeningen heb je aangegeven in box 3? .....  stuks 

15g Hoeveel spaargeld heb je aangegeven (tel de bedragen samen)? €  .......................

15h Hoeveel heb je aangegeven als andere belegging? €  .......................

15i Hoeveel heb je vermeld bij ingehouden Nederlandse divi-
dendbelasting?

€  .......................

15j Bereken hoeveel contant geld moet worden aangegeven:
Aanwezig contant geld =
Vrijgesteld deel van Joris (1 × € 527,–) =
Ingevuld bij contant geld op 01-01 =

€  .......................
€  .......................  -/-

€  .......................

15k Welk bedrag heb je vermeld bij de hypotheekschuld van de 
hypotheek bij de ING op 31 december?

€  .......................

15l Welk bedrag heb je vermeld bij betaalde rente van de hypo-
theek bij de ING?

€  .......................

15m Tel de drie bedragen van de andere kosten van de hypotheek 
bij de ING samen.

€  .......................

15n Welk bedrag heb je vermeld bij de hypotheekschuld van de 
hypotheek bij Van Lanschot Bankiers op 31 december?

€  .......................

15o Welk bedrag heb je vermeld bij betaalde rente van de hypo-
theek bij Van Lanschot Bankiers?

€  .......................

15p Tel de twee bedragen van de andere kosten van de hypo-
theek bij Van Lanschot Bankiers samen.

€  .......................

15q Heb je de gift verwerkt?
Is ‘Jantje Beton’ een culturele instelling?

Ja/Nee
Ja/Nee

15r Bij ‘Uitgaven’: heb je de zwemles voor het A-diploma aange-
geven als uitgaven voor studie of opleiding?

Ja/Nee

Ga naar het scherm ‘verdelen’ en beantwoord de volgende 
vragen:

15s Welk bedrag staat bij ‘aftrek eigen woning’? €  .......................

15t Welk bedrag staat bij ‘grondslag sparen en beleggen’? €  .......................

15u Welk bedrag staat bij ‘giften’? €  .......................

15v Welk bedrag staat bij ‘ingehouden dividendbelasting’. €  .......................
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15w Verdeel alle bedragen voor de helft bij Bert de Raaf en voor 
de helft bij Dineke Fokker (dus alle bedragen delen door 2).
Hoeveel is het totaal van de belastingen?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

15x Vul bij het verdeelscherm alle bedragen in bij de fiscaal part-
ner (Dineke Fokker) Hoeveel is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

15y Vul bij het verdeelscherm alle bedragen in bij Uw deel (Bert 
de Raaf ) Hoeveel is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

15z Laat alle aftrekposten staan bij Uw deel en zet bij Uw partner 
zoveel mogelijk van het vermogen uit box 3. Let erop dat de 
belasting die de fiscaal partner moet betalen op € 45,– uit-
komt. Hoeveel vermogen box 3 staat er dan bij Uw partner?

Ik heb maximaal bij de partner
€  .......................
in kunnen vullen bij box 3, zodat 
deze € 45,– belasting betaalt

Ga naar het scherm ‘overzicht belastingen en premies’ en be-
antwoord de volgende vragen:

15z Hoeveel is het verzamelinkomen van Bert de Raaf? €  .......................

15aa Klik bij het ‘overzicht belastingen en premies’ op ‘inkomsten-
belasting’ en dan op Blanco (Bert de Raaf ) en daarna bij ‘Box 3 
sparen en beleggen’.
Hoeveel is de vrijstelling bij het contante geld?

15ab Hoeveel is het verzamelinkomen van Dineke Fokker? €  .......................

Case 16

Sergio Kara, geboortedatum 2 december 1993, is gehuwd met Fatima Kara-Thouranoğlu, 
geboortedatum 2 november 1993. Het echtpaar heeft 1 kind, Ahmed (BSN 555555550) ge-
boren op 15 november 2014. Ze hebben van de Belastingdienst een brief gekregen dat ze 
aangifte moeten doen voor de inkomstenbelasting.
Sergio is docent wiskunde aan het opleidingscentrum Sterkenborg in Maastricht. Daar-
naast werkt hij als freelance docent. Sergio heeft dit jaar in totaal € 15.747,– verdiend als 
freelance docent bij de Stichting Bedrijfstrainingen Zuid-Limburg te Heerlen. Hij reisde 
voor deze werkzaamheden 2.000 km met eigen vervoer (Let op: dit is dus geen gewoon 
loon!).
Fatima is administratief medewerkster bij Sphinx in Maastricht; ze werkte 3 dagen per 
week. Fatima heeft het hele jaar met het openbaar vervoer van en naar haar werk gereisd, 
de openbaarvervoerafstand bedraagt heen en weer 34 km. Ze ontving hiervoor dit jaar 
€ 50,– reiskostenvergoeding (voor het openbaarvervoerdeel).
De jaaropgaven van beiden zien er als volgt uit:
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RAET

Opleidingscentrum Sterkenborg
Postbus 7755  6543 KJ  Maastricht

Jaaropgave 2019 Burgerservicenummer: 445454659
 Dhr. S. E. Kara
 Brusselsestraat 25
 9215 ZZ Bunde

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-01-2014 1 01-01 31-12 wit

Omschrijving Bedrag
Loon 43.000
Ingehouden loonheffing 13.080
Loon Zorgverzekeringswet 43.000
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 1.275
Verrekende arbeidskorting 2.220

CASO
 

Sphinx
 Postbus 2677
 3300 KD Maastricht

Jaaropgave 2019
 Algemene gegevens
Mevr. F. A. Kara-Thouranoğlu Datum ingang dienstverhouding 01-08-2013
Brusselsestraat 25 BSN 222222220
9215 ZZ Bunde  Perc. Loonheffing bijz. beloning 40,85%
 Verzekerd voor WW/WIA/ZW j/j/j

Code loonheffingskorting 
met ingang van

Loonheffingskorting Tijdvak Loonbelastingtabel

van tot

01-08-2000 1 01-01 31-12 wit

Omschrijving Bedrag
Loon 17.600
Ingehouden loonheffing 1.998
Loon Zorgverzekeringswet 17.600
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 788
Verrekende arbeidskorting 2.220
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Het gezin Kara woont sinds 1 december van dit jaar in hun koopwoning in Bunde. Daar-
voor woonden ze in het huurhuis ernaast. Ze hebben het huis gekocht voor € 270.000,– 
kosten koper (hier komen nog de kosten voor het aankopen van de woning bovenop). 
De WOZ-waarde van de woning bedraagt € 245.000,–.
De volgende uitgaven zijn betaald voor de woning en hypotheek:
Kosten koper € 6.000,–
Hypotheekrente € 500,–
Kosten aanvraag nationale hypotheekgarantie € 987,–
Notariskosten overdracht huis € 600,–
Notariskosten inschrijving hypotheekakte € 490,–
Taxatiekosten voor hypotheek € 330,–
Bemiddelingskosten tussenpersoon i.v.m. hypotheek € 872,–

Het echtpaar Kara heeft per 1 december een hypothecaire lening afgesloten bij de Rabo-
bank, groot € 270.000,–, nr. 1369258147. De hypotheek wordt binnen 30 jaar afgelost en is 
bestemd voor de aankoop van het woonhuis. Schuld 31-12 is € 269.700,–.

Het gezin Kara heeft een doorlopend krediet bij de Rabobank, rekeningnr. 
 NL84RABO0159753456, voor de aanschaf van een auto. De schuld per 1 januari bedroeg 
€ 12.000,–; de schuld per 31 december bedroeg € 8.125,–. Ze betaalden dit jaar € 1.187,– 
aan rente.

Sergio en Fatima hebben een internetspaarrekening, rekeningnr. NL49INGB0009234567. 
Het saldo per 01-01 is € 75.000,– en per 31-12 € 1.000,–. Ontvangen rente € 473,–. Dit 
is een niet-zakelijke rekening. Achmed heeft een spaarrekening bij de  ABN-Amrobank, 
 rekeningnr. NL61ABNA0129234568. Saldo per 01-01 is € 2.500,– en per 31-12 € 3.300,–. 
Ontvangen rente € 45,–. Ook dit is een niet-zakelijke rekening.

Dit jaar heeft Fatima een avondcursus mba (moderne bedrijfsadministratie) gevolgd.
Ze heeft de volgende kosten gemaakt:
Studieboeken € 345,–
Examengeld € 225,–
Cursusgeld € 1.410,–
Reiskosten € 256,–
Papier/schrijfgerei € 24,–
Eten/drinken € 320,–
Haar werkgever vergoedde hiervan € 1.410,–

Sergio heeft dit jaar twee voorlopige aanslagen aan de Belastingdienst betaald:
 – Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2019 ten be-

drage van € 2.000,–.
 – Een voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2019 ten bedrage van € 360,–.

Gevraagd
Verzorg de gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting voor Sergio en Fatima en beant-
woord de volgende vragen. (gebruik Sergio als eerste persoon en Fatima als partner).
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16a Heb je de beide jaaropgaven verwerkt? Ja/Nee

16b Heb je de reiskosten openbaar vervoer volledig ingevuld?
Voor welke periode waren de reiskosten?
Wat was de reisafstand?
Hoeveel dagen reisde Fatima naar haar werk?
Hoeveel was de bijdrage van de werkgever?

Ja/Nee
Van  ...........  t/m  ...........
......  km enkele reis

......  reisdagen
€  .......................

16c Wat heb je als inkomen uit overig werk voor Sergio opge-
geven?

€  .......................

16d Wat heb je als aftrekbare kosten bij overig werk voor Sergio 
opgegeven?

Reiskosten €  .......................

16e Vanaf welke datum heb je aangegeven dat ze het huis in 
bezit hadden?

Datum:  .........................

16f Wat heb je ingevuld als WOZ-waarde van de woning? €  .......................

16g Wat heb je ingevuld als aankoopprijs van de woning?
(Deze bestaat uit drie bedragen.)

€  .......................

16h Hoeveel bankrekeningen heb je voor het gezin Kara aange-
geven in box 3?

......  stuks 

16i Hoeveel spaargeld heb je aangegeven (tel de bedragen op)? €  .......................

16j Welk bedrag heb je vermeld bij betaalde rente van de 
 hypotheek?

€  .......................

16k Tel de vier bedragen van de andere kosten van de hypo-
theek op.

€  .......................

16l Bij de andere kosten van de hypotheek heb je de:
– notariskosten overdracht huis meegerekend
– notariskosten inschrijving hypotheekakte meegerekend

Ja/Nee
Ja/Nee

16m Heb je de kosten van het doorlopend krediet voor de auto 
aangegeven als schuld?

Ja/Nee

16n Bij ‘Uitgaven’: heb je de avondcursus mba aangegeven als 
uitgaven voor studie of opleiding? 

Ja/Nee

16o Hoeveel bedragen de aftrekbare studiekosten? €  .......................

16p Hoeveel heb je aangegeven als ontvangen vergoeding voor 
de studiekosten?

€  .......................

16q Heb je bij ‘aanvullende vragen’ de voorlopige aanslagen van 
Sergio aangevinkt?

Ja/Nee

16r Wat heb je ingevuld bij voorlopige aanslag inkomsten-
belasting?

Ontvangen/betaald €  ...................

16s Wat heb je ingevuld bij de voorlopige aanslag Zorgverzeke-
ringswet?

€  .......................
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Ga naar het scherm ‘verdelen’ en beantwoord de volgende 
vragen:

16t Welk bedrag staat bij ‘aftrek eigen woning’? €  .......................

16u Welk bedrag staat bij ‘grondslag sparen en beleggen’? €  .......................

16v Welk bedrag staat bij ‘Studie’? €  .......................

16w Vul bij het verdeelscherm alle bedragen in bij de fiscaal 
partner (Fatima) Hoeveel is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

16x Vul bij het verdeelscherm alle bedragen in bij Uw deel 
( Sergio) Hoeveel is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

16y Als je nu bij ‘grondslag voordeel uit sparen en beleggen’ het 
hele bedrag invult bij ‘deel fiscaal partner’, wat is dan het 
totaal van de belastingen?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

16z Noem twee redenen waarom het gezin Kara belasting moet 
bijbetalen (terwijl er aftrek eigen woning en studieaftrek is). 
Supergoed als je ze weet te vinden!

1:  ............................................................
  ............................................................
2:  ............................................................
  ............................................................

Ga naar het scherm ‘overzicht belastingen en premies’ en 
beantwoord de volgende vragen:

16aa Hoeveel bijdrage Zorgverzekeringswet moet Sergio afreke-
nen met de Belastingdienst?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

16ab Hoeveel is het verzamelinkomen van Sergio? €  .......................

16ac Hoeveel is het verzamelinkomen van Fatima? €  .......................

Ga naar het scherm ‘Bijdrage Zorgverzekeringswet’ en be-
antwoord de volgende vragen:

16ad Wat is het maximum inkomen bijdrage Zorgverzekerings-
wet?

€  .......................

16ae Wat is het percentage van de inkomens afhankelijke bij-
drage Zorgverzekeringswet?

......  %

16af Over welk bedrag wordt dit percentage berekend? €  .......................

Case 17

Martin Wilkinson, geboren op 21 mei 1967, is gehuwd met Vinnie Visser, geboren op 20 
augustus 1965. Beiden hebben een brief van de Belastingdienst gehad, waarin ze aangifte 
inkomstenbelasting moeten doen. Ze hebben twee thuiswonende kinderen zonder inko-
men: Pieter, BSN 222222220, geboren op 6 mei 2005, en Marjolein, BSN 333333330 gebo-
ren op 2 december 1995.
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Inkomsten Martin (BSN 031363994):
 – Werkzaam bij Shell Nederland van 1-1 t/m 31-5. Hier verdiende hij volgens zijn jaaropga-

ve bruto € 25.000,–, inhouding loonheffing € 8.106,–, toegepaste arbeidskorting € 925,–, 
premie Zvw (Zorgverzekeringswet) € 900,–, loon Zorgverzekeringswet € 25.000.

 – Na zijn ontslag op 31-5 heeft hij van het UWV een WW-uitkering ontvangen van bruto 
€ 4.000,–. Hierop werd een loonheffing van € 1.000,– ingehouden.

 – Gedurende het jaar heeft Martin ook nog freelance werkzaamheden uitgevoerd (product-
ontwikkeling) voor diverse klanten. Hij stuurde aan zijn opdrachtgevers facturen voor:
Vergoeding werkzaamheden € 25.000,–
Vergoeding reiskosten 1.000 km € 1.000,–
Vergoeding aangeschafte materialen €  3.000,–
Totaal € 29.000,–

De werkelijk gemaakte kosten zijn:
• Gereden met de eigen auto 1.000 kilometer voor zijn freelancewerk.
• Werkelijk materialenverbruik € 4.000,– (€ 1.000,– is verloren gegaan bij een proef-

product dat niet geaccepteerd werd door zijn klant. Daardoor kon hij maar € 3.000,– 
factureren).

• Hij maakte het gehele jaar gebruik van een meetinstrument. De aanschafprijs was 
€ 3.000,– en de restwaarde is € 300,– na een levensduur van 5 jaar. (op dit meetinstru-
ment moet worden afgeschreven met gelijke bedragen per jaar).

Inkomsten Vinnie (BSN 444444440):
Ze is het hele jaar werkzaam bij Boekel de Nere in Haarlem. Ze werkte 2 dagen per week 
en kreeg de volgende jaaropgave: loon € 180.000,–, arbeidskorting € 184,– en een loon-
heffing van € 85.223,–. Ook ontving ze gelukkig nog € 50,– bijdrage in de reiskosten 
woon-werk (dit is voor het reizen met openbaar vervoer). Ze reisde van huis naar werk 2 
kilometer op de fiets en 19 kilometers met het openbaar vervoer (dit is enkele reis). Ze is 
in het bezit van een openbaarvervoerverklaring.

Woning en hypotheek:
 – Ze hebben het gehele jaar gewoond in een pand in de P. C. Hooftstraat 145 in Amster-

dam, postcode 1071 BT. De WOZ-waarde van het pand is € 2.500.000,–.
 – De hypotheek op het pand per 1 januari was € 1.200.000,– en op 31 december was de 

 lening nog steeds € 1.200.000,–. De hypotheekrente van deze hypotheek is € 40.000,–. 
De hypotheek is afgesloten bij de SNS-bank in 2005, hypotheeknummer 0206279750.

 – Ze hebben dit jaar onder de woning een kelder laten maken. De kosten van deze verbou-
wing bedroegen in het totaal € 150.000,– (dit is inclusief alle bijkomende kosten). Dit is 
gefinancierd met een extra hypotheek van € 100.000,–. Deze hypotheek (nummer 2) is 
afgesloten op 1 juni van dit jaar bij Tom Visser (de oom van Martin). Deze hypotheek 
wordt in 10 jaar lineair terugbetaald, met een rente van 6%. De eerste aflossing is pas vol-
gend jaar. Dit jaar werd € 3.500,– rente op deze hypotheek betaald. Gegevens T. Visser: 
BSN 555555550, adres: Strausslaan 33, 5583 ZA Waalre.

 – De notariskosten voor het afsluiten van de hypotheek voor de verbouwing zijn € 400,–.
 – Het contract met de aannemer voor de verbouwing is bij de notaris getekend; dit kostte 

€ 200,–.
 – Aan erfpacht werd dit jaar € 1.450,– betaald.
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 – Ook heeft het gezin een vakantiewoning in Hof van Saksen (Drenthe) met een WOZ- 
waarde van € 350.000,–, postcode 9449 PW, huisnummer 1 in de gemeente Nooitgedacht. 
Ze hebben dit vakantiehuisje om lekker te kunnen genieten en te ontspannen.

 – De lening voor de financiering van de vakantiewoning is afgesloten bij de Centrale 
Volksbank, rekeningnummer 6543219. De schuld op 1 januari bedroeg € 50.000,– en op 
31 december € 40.000,–.

Overzicht bezittingen:
 – Saldo spaargeld:

Martin en Vinnie bij ING rek NL77INGB0001122334 op 1-1 € 375.000,–
Pieter (minderjarig) bij ING rek NL67INGB0001234567 op 1-1 € 55.000,–
Marjolein (meerderjarig) bij ING rek NL41INGB0002233445 op 1-1 € 90.000,–

 – Ze bezitten een auto die ze alleen privé gebruiken: merk Lamborghini met een waarde 
op 1 januari van € 340.000,–.

 – Ze hebben een schilderij van Picasso in de woonkamer hangen met een getaxeerde waar-
de op 1 januari van € 1.500.000,–.

Verdere gegevens:
 – Giften:

• incidentele giften aan het Rode Kruis € 4.032,– (overige ANBI) en aan een arme leraar 
van het ROC € 2.000,–;

• periodieke gift, via een notaris voor de komende 10 jaar vastgelegd, aan het Rijksmu-
seum van € 600 per jaar (culturele ANBI, RSIN is 803813636). Het transactienummer 
is 20145.

 – Martin betaalt € 1.000 per maand aan zijn ex-partner. Dit is door de rechter vastgesteld 
bij de scheiding, dit jaar werd dus € 12.000 overgeboekt. Gegevens partner: H. Ebben, 
BSN is onbekend, geboren 01-01-1950, adres: Graaistraat 1, 3023 HH Rotterdam.

 – Martin volgde een beroepsopleiding op het gebied van vormgeving zodat hij een andere 
baan kan vinden (hij kreeg geen vergoeding en heeft geen recht op studiefinanciering).
Kosten:
schoolgeld en boeken € 2.000,–
kosten studeerkamer €  800,–
totaal € 2.800,–

 – Martin heeft een voorlopige aanslag van € 4.000,– voor inkomstenbelasting en premie 
volksverzekeringen van dit belastingjaar betaald.

 – Ook heeft Martin € 1.050,– betaald als voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet voor dit 
jaar.

 – Vinnie heeft een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 
van dit belastingjaar ontvangen van € 2.000,–.
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Gevraagd
Verzorg de gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting voor Martin en Vinnie en beant-
woord de volgende vragen. (gebruik Martin als eerste persoon en Vinnie als partner).

17a Bij Inkomsten: bij hoeveel onderdelen (vinkjes) heb je het in-
komen van Martin aangegeven? En bij hoeveel onderdelen dat 
van Vinnie?

Martin:  ........ vinkjes
Vinnie:  ......... vinkjes

17b Heb je het inkomen van Shell, Boekel de Nere en de WW- 
uitkering verwerkt?

Ja/Nee

17c Heb je de reiskosten openbaar vervoer voor Vinnie volledig 
ingevuld?
Voor welke periode waren de reiskosten?
Wat was de reisafstand?
Hoeveel dagen reisde Vinnie naar haar werk?
Hoeveel was de bijdrage van de werkgever?

Ja/Nee
Van  ...........  t/m  ...........
......  km enkele reis

......  reisdagen
€  .......................

17d Wat heb je als inkomen uit overig werk voor Martin opgegeven? € 

17e Wat heb je als aftrekbare kosten bij overig werk voor Martin 
opgegeven?

Reiskosten €  .......................
Materiaalkosten €  .......................
Afschrijvingskosten €  .......................

17f Wat heb je ingevuld als WOZ-waarde van de woning in Amster-
dam?

€  .......................

17g Wat heb je ingevuld als erfpachtcanon van de woning in 
 Amsterdam?

€  .......................

17h Heb je de vakantiewoning ook aangegeven? Ja/Nee

17i Hoeveel bankrekeningen heb je voor het gezin aangegeven in 
box 3?

......  stuks 

17j Hoeveel spaargeld heb je aangegeven (tel de bedragen op)? €  .......................

17k Heb je de Lamborgini aangegeven in box 3? Ja/Nee

17l Heb je het schilderij van Picasso aangegeven in box 3? Ja/Nee

17m Welk bedrag heb je vermeld bij de hypotheekschuld van de 
hypotheek bij de SNS-bank op 31 december?

€  .......................

17n Welk bedrag heb je vermeld bij betaalde rente van de hypo-
theek bij de SNS-bank?

€  .......................

17o Heb je de hypothecaire lening van ‘oom Tom’ vermeld? Ja/Nee

17p Wat heb je aan rente van de ‘oom Tom’-lening vermeld? €  .......................

17q Hoeveel heb je als notariskosten van deze ‘oom Tom’ lening ver-
meld in de belastingaangifte?

€  .......................

17r Heb je de notariskosten van het contract van de aannemer 
vermeld?

Ja/Nee
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17s Heb je bij de lening voor de vakantiewoning aangegeven dat 
deze schuld voor Uw huidige of vroegere woning is?
(Klik op het vraagteken voor deze vraag en lees de tekst!)

Ja/Nee

17t Heb je de gift aan het Rode Kruis verwerkt?
Is het Rode Kruis een culturele instelling?

Ja/Nee
Ja/Nee

17u Heb je de gift aan de arme leraar verwerkt? Ja/Nee

17v Heb je de gift aan het Rijksmuseum verwerkt?
Is ‘ het Rijksmuseum’ een culturele instelling?

Ja/Nee
Ja/Nee

17w Hoeveel bedragen de aftrekbare studiekosten? €  .......................

17x Hoeveel heb je als partneralimentatie vermeld? €  .......................

17y Heb je bij ‘aanvullende vragen’ de voorlopige aanslagen van 
Martin en Vinnie aangevinkt?

Ja/Nee

17z Wat heb je bij Martin ingevuld bij de voorlopige aanslag inkom-
stenbelasting en premie volksverzekeringen?

Ontvangen/betaald €  ...................

17aa Wat heb je bij Martin ingevuld bij de voorlopige aanslag Zorg-
verzekeringswet?

Ontvangen/betaald €  ...................

17ab Wat heb je bij Vinnie ingevuld bij de voorlopige aanslag inkom-
stenbelasting en premie volksverzekeringen?

Ontvangen/betaald €  ...................

Ga naar het scherm ‘verdelen’ en beantwoord de volgende 
 vragen:

17ac Welk bedrag staat bij ‘aftrek eigen woning’? €  .......................

17ad Welk bedrag staat bij ‘grondslag sparen en beleggen’? €  .......................

17ae Welk bedrag staat bij ‘partneralimentatie en andere onder-
houdsverplichtingen’?

€  .......................

17af Welk bedrag staat bij ‘giften’? €  .......................

17ag Welk bedrag staat bij ‘studie’? €  .......................

17ah Vul bij het verdeelscherm alle bedragen in bij Uw deel (Martin) 
Hoeveel is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

17ai Vul bij het verdeelscherm alle bedragen in bij de fiscaal partner 
(Vinnie) Hoeveel is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

17al Laat alle aftrekposten staan bij ‘Deel fiscaal partner’ en verdeel 
zoveel mogelijk vermogen uit box 3 bij ‘deel fiscaal partner’ zo-
dat deze € 45,– moet betalen.
Hoeveel vermogen box 3 staat er dan bij ‘Uw deel’?

Ik heb maximaal bij de partner
€  .......................
in kunnen vullen bij box 3, zodat deze 
€ 45,– belasting betaalt.

17aj Laat alle aftrekposten staan bij ‘Deel fiscaal partner’ en verdeel 
de grondslag voor sparen en beleggen, ieder de helft. Hoeveel 
is het totaal van de belasting?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen
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Ga naar het scherm ‘overzicht belastingen en premies’ en beant-
woord de volgende vragen:

17ak Hoeveel bijdrage Zorgverzekeringswet moet Martin afrekenen 
met de Belastingdienst?

€  .......................
terugbetalen/bijbetalen

17al Hoeveel is het verzamelinkomen van Martin? €  .......................

17am Hoeveel staat er bij Martin op ‘nieuw bedrag aanslag’? (het be-
drag van de voorlopige aanslag moest er nog af ).

€  .......................

17an Hoeveel is het verzamelinkomen van Vinnie? €  .......................

Ga naar het scherm ‘bijdrage Zorgverzekeringswet’ en beant-
woord de volgende vragen:

17ao Wat is het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet?

......  %

17ap Over welk bedrag wordt dit percentage berekend? €  .......................





Deel 2
Omzetbelasting
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Hoofdstuk 1

Basisbegrippen omzetbelasting

Onze overheid heeft heel veel geld nodig voor het doen van allerlei uitgaven. Denk maar 
eens aan uitgaven voor onderwijs, verkeer, zorg, defensie, politie, uitkeringen, natuur en 
milieu, sport, bestuur en ga zo maar door.

Het grootste deel van dit benodigde geld krijgt de overheid binnen met het heffen van 
belastingen. Er zijn een heleboel verschillende soorten belastingen: inkomstenbelasting, 
loonbelasting, motorrijtuigenbelasting, onroerendzaakbelasting, vennootschapsbelas-
ting, hondenbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, enzovoort.
Jaarlijks int de overdheid zo’n € 150 miljard aan belastingen. Ja, je leest het goed, voor 
zo’n € 150.000.000.000,– aan belastingen wordt geïnd door onze overheid.
Nu denk jij misschien dat jij daar niet zoveel aan hebt bijgedragen, maar dan vergis je je. 
Elke dag betaal jij namelijk belasting, maar je hebt het waarschijnlijk niet in de gaten. Of 
heb je vandaag nog niets gekocht?
Elke keer dat je als consument in Neder land van een ondernemer een artikel koopt, of 
gebruik maakt van een dienst, betaal je omzetbelasting. Wist je dat je bij aankoop van de 
nieuwste I-phone zo’n € 200,– belasting betaalt? Via de omzetbelasting krijgt de overheid 
ongeveer € 45 miljard per jaar binnen.

In dit hoofdstuk gaan we ons speciaal bezighouden met de omzetbelasting.

Omzetbelasting (ob) ofwel Belasting Toegevoegde Waarde (btw)

De omzetbelasting is een belasting die geheven wordt op consumptie door particulieren 
bij aankopen in Nederland. Het is een indirecte belasting: de verkopende ondernemer 
draagt de belasting af aan de Belastingdienst (de fiscus), maar rekent deze door aan zijn 
afnemer. De eindgebruiker is dus degene die deze belasting uiteindelijk betaalt.
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De werking is redelijk eenvoudig:
 – De ondernemer die iets verkoopt vraagt btw aan zijn klant, bovenop zijn eigen verkoop-

prijs. Deze btw moet hij vervolgens doorbetalen aan de Belastingdienst.
 – Als een ondernemer iets aanschaft voor zijn onderneming, dan kan hij de btw die hij aan 

zijn leverancier betaalt (= voorheffing), meestal terugvragen bij de Belastingdienst.

Zo wordt er feitelijk alleen belasting geheven over de toegevoegde waarde. Bekijk onder-
staand schema maar eens.

We lichten dit schema toe met een rekenvoorbeeld.

Albert Heijn koopt bij Melkunie 1000 pakken melk in voor € 1.200,– exclusief 9% btw.
Deze 1000 pakken melk worden aan consumenten verkocht voor € 2,18 per stuk inclusief 
9% btw.

Gevraagd
 a Bereken de btw die Albert Heijn moet betalen aan Melkunie.
 b Wat mag Albert Heijn met deze betaalde btw doen?
 c Hoeveel btw heeft Albert Heijn van zijn klanten ontvangen?
 d Wat moet Albert Heijn met deze ontvangen btw doen?
 e Hoeveel btw moet Albert Heijn per saldo aan btw afdragen aan de fiscus?
 f Laat met een berekening zien dat het bedrag bij vraag E de Belasting over de Toegevoeg-

de Waarde (BTW) van Albert Heijn is.

levert melk aan verkoopt melk aan

betaalt aan leverancier
inkoopprijs + btw

betaalt aan Albert Heijn
verkoopprijs + btw

=
Te vorderen btw
(voorbelasting)

=
Te betalen btw

Af te dragen btw
door Albert Heijn

consument
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Uitwerking
 a Albert Heijn moet aan Melkunie betalen € 1.200,– + 9% × € 1.200,– = € 1.200,– + € 108,– 

= € 1.308,–. De btw die Albert Heijn aan Melkunie betaalt is dus € 108,–.
 b Albert Heijn mag deze betaalde btw (voorbelasting) terugvragen bij de Belastingdienst.
 c Albert Heijn ontvangt van zijn klanten 1000 × € 2,18 = € 2.180,– inclusief 9% btw. Dit is 

exclusief btw € 2.180,–/106 × 100 = € 2.000,– De btw bedraagt € 2.180,– – € 2.000,– = 
€ 180,–.

 d Albert Heijn moet deze btw betalen aan de Belastingdienst.
 e Per saldo moet Albert Heijn € 180,– -/- € 108,– = € 72,– aan de Belastingdienst afdragen.
 f Albert Heijn voegt aan waarde toe € 2.000,– -/- 1.200,– = € 800,–. 9% van € 800,– = 

€ 72,–.

Ondernemer: ieder die zelfstandig een bedrijf uitoefent.
 – Ieder: Het gaat om natuurlijke personen (zowel minderjarigen als meerderjarigen) of 

rechtspersonen(bijvoordeeld nv of bv).
 – Zelfstandig: Je zelfstandigheid wordt onder meer beoordeeld op basis van de volgende 

vragen:
• Draag je zelf financieel risico?
• Heb je vrijheid van werktijden?
• Ben je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Wat is het aantal klanten?
• Hoe worden werkzaamheden uitgevoerd?
• Hoe regelmatig neem je deel aan het economisch verkeer?

 – Bedrijf: Een organisatie van kapitaal en arbeid, om duurzaam deel te nemen aan het eco-
nomisch verkeer en zo maatschappelijke behoeften te bevredigen.

Voorbeelden van ondernemers zijn: de bakker om de hoek, een kapper, Philips, een boer, 
Vodafone, een reisbureau, een notaris, Feijenoord, Apple, Nike, een bouwbedrijf, een 
tuinder etc.

Bij twijfel bepaalt de Belastingdienst of je ondernemer bent voor de omzetbelasting.

Wie is nu precies ondernemer volgens de Wet op de omzetbelasting?
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Belastbaar feit

Maar wat als jij een tweedehands fiets verkoopt aan een vriendin van jou? Moet je dan 
btw van je vriendin vragen? En moet je die btw dan gaan afdragen aan de Belasting-
dienst?
Alleen als er sprake is van een belastbaar feit in de zin van de omzetbelasting, moet btw 
in rekening worden gebracht en moet die btw ook worden afgedragen aan de Belasting-
dienst.
Waarover moet btw berekend worden?

 – levering van goederen door een ondernemer;
 – verrichten van diensten door een ondernemer;
 – verwerven van goederen of diensten uit andere EU-landen (= intracommunautaire ver-

werving, icv) door een ondernemer (EU = Europese Unie);
 – invoer van goederen of diensten van buiten de EU (= invoer) door een ondernemer;
 – wanneer je als particulier een auto naar Nederland brengt.

Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag is de waarde waarover de btw berekend moet worden. Dit zal 
meestal de verkoopprijs zijn. Worden goederen geruild, dan geldt de waarde van de goe-
deren in het economisch verkeer.

Btw-tarieven

We kennen de volgende drie standaardtarieven:
 – 21% algemeen tarief: dit geldt voor alle leveringen, tenzij er een uitzondering is gemaakt 

(deze staan in aparte tabellen van de Belastingdienst);
 – 9% verlaagd tarief: de goederen waar het verlaagd tarief voor geldt staan in een tabel, en 

betreffen veel levensmiddelen maar ook boeken en openbaar vervoer;
 – 0%-tarief: dit tarief geldt voor export.

Vrijgestelde prestaties

Dit zijn goederen en diensten waarover geen btw gerekend mag worden, zoals medische 
diensten door artsen en tandartsen, bankdiensten, verzekeringen, beroepsonderwijs, 
postverkeer, verhuur van woonruimte.

Verschil 0%-tarief en vrijgestelde prestaties

Een ondernemer mag de door hem betaalde btw over aankopen ten behoeve van vrijge-
stelde prestaties NIET terugvorderen van de Belastingdienst.
Bijvoorbeeld een tandarts die een tang koopt waarop btw betaald wordt, mag de btw van 
de tang niet terugvragen (want de tandarts verricht vrijgestelde prestaties).
Een bank die een nieuwe balie koopt waarachter reizen en bankdiensten geleverd wor-
den, mag alleen de btw terugvorderen over dat deel van de balie waarachter reizen ver-
kocht worden.
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Voorbelasting (ofwel vooraftrek)

Voorbelasting is de btw die een ondernemer betaalt aan zijn leveranciers en mag terug-
vragen via de btw-aangifte. De Belastingdienst stelt hier wel een aantal eisen aan:

 – de belasting is in rekening gebracht;
 – de leverancier is een ondernemer (die belaste prestaties verricht);
 – de levering is daadwerkelijk verricht of de dienst echt geleverd;
 – de goederen of diensten worden in of voor de onderneming gebruikt;
 – de factuur voldoet aan de wettelijke eisen.

Hierop zijn de volgende uitzonderingen (BUA; Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting, 
hierin staat in welke gevallen de btw niet mag worden teruggevraagd):

 – Uitgaven en voorzieningen voor personeel (bijvoorbeeld verlenen van huisvesting, loon 
in natura, gelegenheid geven voor sport of spel, koelkast voor de kantine en dergelijke). 
Voor de werknemer waarbij de bevoordeling onder de € 227,– excl. btw per jaar blijft, 
mag de werkgever de btw wel terugvorderen.

 – Relatiegeschenken aan niet-ondernemers (fles wijn voor particuliere klant). Ook bij 
relatiegeschenken aan ondernemers die het geschenk privé gebruiken mag de btw niet 
teruggevorderd worden. (Gebruikt de ondernemer het relatiegeschenk wel zakelijk en is
de ondernemer btw-plichtig, dan is de 
btw wel terug te vragen door de schen-
ker. Indien je zo de btw terugvraagt dien 
je te kunnen bewijzen dat de ontvanger 
het geschenk zakelijk gebruikt.)

 – ‘Het voeren van een zekere staat’ (aan-
schaf van golfset, duur schilderij, boot).

 – Het gebruik van eten en drinken in 
horecagelegenheden (btw over hotel-
overnachting is wel als voorbelasting 
aftrekbaar).
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Opgaven hoofdstuk 1

Basisbegrippen omzetbelasting

 1 Een hamerfabriek ontvangt de volgende facturen in verband met inkoop onderdelen:
Houtfabriek:
1.000 stelen × € 0,50 = € 500,–
btw 21% van € 500,– = € 105,–
Totaal € 605,–
Staalfabriek:
1.000 stalen koppen × € 0,80 = € 800,–
btw 21% van € 800,– = € 168,–
Totaal € 968,–

De hamerfabriek levert 1.000 hamers aan Praxis tegen een verkoopprijs inclusief btw van 
€ 3.000,– in het totaal.

Gevraagd
 a Stel de verkoopfactuur samen (één factuurprijs voor alle hamers samen).

 b Bereken hoeveel btw deze hamerfabriek uiteindelijk moet afrekenen met de Belastingdienst.
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 2 Ga naar de site van de Belastingdienst: www.Belastingdienst.nl.

Zoek met behulp van de site van de Belastingdienst op met welk percentage btw de vol-
gende goederen en diensten zijn belast:

A boormachine  ..........
B mobiele telefoon  ..........
C studieboek  ..........
D reisverzekering  ..........
E flesje bier  ..........
F postzegels  ..........
G trekken van een kies door de tandarts  ..........
H schoenen  ..........
I brood  ..........
J verkoop van een drukmachine aan een ondernemer in China  ..........
K een particulier verkoopt via internet zijn tweedehands telefoon  ..........

 3 Elektromarkt heeft een grote plasma-tv 
in de aanbieding. De consumentenprijs is 
normaal € 1.190,–, maar er wordt nu een 
korting gegeven van 20%.

Gevraagd
Bereken de btw die de klant uiteindelijk moet betalen bij aankoop van deze tv.

 4 Bereken het bedrag aan btw in de volgende situaties:

 a Bedrag inclusief 21% btw is € 44,20.
 b Bedrag exclusief 21% btw is € 23,40.
 c Bedrag inclusief 9% btw is € 112,–.
 d Bedrag exclusief 9% btw is € 112,–.
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a

b

c

d

 5 Bereken de omzet inclusief btw in de volgende situaties:

 a Het btw-bedrag van 9%-goederen bedraagt € 25,–.
 b Het btw-bedrag van 21%-goederen bedraagt € 235,–.

a

b

Bereken de omzet exclusief btw in de volgende situaties:

 c Het btw-bedrag van 21%-goederen bedraagt € 260,–.
 d Het btw-bedrag van 9%-goederen bedraagt € 150,–.

c

d

 6 Geef aan of er in de onderstaande situaties sprake is van ondernemerschap in de zin van 
de Wet op de omzetbelasting:

 a Iemand heeft een grote appelboom in zijn tuin staan. Hij plukt hier 150 kg appels van en 
verkoopt deze voor € 3,– per kg.

 b Iemand heeft honderden kersenbomen rond zijn huis staan. Via de veiling verkoopt hij 
hiervan kersen aan groentezaken. Hij huurt uitzendkrachten in om ze te plukken.

 c Een computerprogrammeur ontwikkelt een compleet spelprogramma en gaat deze aan 
een onderneming verkopen voor € 300.000,–.

 d Iemand die de kappersopleiding heeft gevolgd, richt een kamer in haar huis in als kap-
salon en zet een advertentie in het plaatselijk weekblad waarin ze aanbiedt mensen te 
knippen voor € 10,–. Hierdoor knipt ze per dag ongeveer 10 personen. Ze heeft zich niet 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 e Een scholier knapt af en toe een brommer op en verkoopt deze aan medescholieren.

a

b

c

d

e
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 7 In je stage bij een groothandel kom je de volgende rekening tegen in verband met het 
bezoek aan een vakbeurs door de ondernemer zelf:

Nota:
Overnachting € 200,— 
Ontbijt en lunch € 100,— 
   € 300,—
btw 9% van € 300,–   € 27,— 
TOTAAL   € 327,—
Consumpties aan de bar € 20,—
btw 21% van € 20,– € 4,20
   € 24,20
Voldaan per creditcard   € 351,20

Gevraagd
 a Bepaal hoeveel btw van de hotelrekening mag worden teruggevorderd.

De ondernemer heeft voor het beursbezoek een kostuum gekocht. Prijs € 121,– inclusief 
€ 21,– btw.

 b Bepaal hoeveel btw van het nieuwe kostuum mag worden teruggevorderd.
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Hoofdstuk 2

Aangifte omzetbelasting (btw)

Omzetbelasting (btw)

Omzetbelasting ofwel btw is een aangiftebelasting: de ondernemer moet zelf berekenen 
hoeveel omzetbelasting hij schuldig is aan de Belastingdienst. Dit verschuldigde bedrag dient 
hij dan zelf over te maken aan de Belastingdienst. Ook moet hij dan een aangiftebiljet (digi-
taal via de site van de Belastingdienst) invullen en opsturen naar de fiscus (= Belastingdienst).

Voor wie?

Een startend ondernemer is verplicht zich aan te melden bij de Belastingdienst. Hij ont-
vangt dan een btw-nummer en wordt als ondernemer geregistreerd. Deze melding kan 
de starter ook via de Kamer van Koophandel laten doen.

Aangiftetijdvak

De Belastingdienst stuurt iedere periode via internet een digitaal ob-aangifteformulier 
naar de ondernemer. Dit gebeurt, afhankelijk van de grootte van het af te dragen ob- 
bedrag, per:

 – maand (omzetbelasting > € 15.000 per kwartaal), voor zeer grote ondernemingen;
 – kwartaal (omzetbelasting < € 15.000 per kwartaal), voor de meeste ondernemingen;
 – jaar (bij lage afdracht), voor zeer kleine ondernemingen.

Inlevertermijn en betaaltermijn

De ob-aangifte moet binnen 1 maand na afloop van het aangiftetijdvak zijn gedaan. 
Ook moet dan de ob zijn bijgeschreven op de rekening van de Belastingdienst.
(Bij jaaraangiftes geldt een termijn van 3 maanden.)

Sancties (straffen)

 – Naheffingsaanslag: hiermee vordert de fiscus de te weinig betaalde ob (plus een  boete 
tot 100% extra over de te weinig betaalde ob). Over dit bedrag wordt rente berekend 
(vanwege te late betaling).

 – Belastingrente: wanneer de belasting te laat wordt betaald, kan de fiscus rente in reke-
ning brengen.

 – Beslaglegging: als na een aanmaning belasting nog niet wordt betaald, kan de fiscus be-
slag laten leggen op bezittingen van de ondernemer en deze openbaar verkopen.

 – Ambtshalve aanslag: als de ondernemer geen aangifte doet, stelt de fiscus zelf de hoogte 
van de te betalen ob vast.

 – Strafrechtelijke maatregelen: de fiscus kan ernstige fraude melden bij de rechtbank. Dit 
kan leiden tot gevangenisstraf of boetes.
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Aangifteformulier omzetbelasting Bedrag waarover 
omzetbelasting 
wordt berekend

Omzetbelasting
Afronden op hele euro’s

1 leveringen en/of diensten binnenland  

1a Leveringen/diensten belast met 21%  

1b Leveringen/diensten belast met 9%  

1c Leveringen/diensten belast met overige 
tarieven behalve 0%

 

1d Privégebruik  

1e Leveringen en diensten belast met 0% of 
niet bij u belast

 

2 Verleggingsregeling: btw naar u verlegd  

2a Leveringen/diensten waarbij de heffing 
van ob naar u is verlegd

 

3 Leveringen naar het buitenland  
(vanuit Nederland)

 

3a Leveringen naar landen buiten de EU 
( uitvoer)

 

3b Leveringen naar landen binnen de EU  

3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  

4 Leveringen vanuit het buitenland  
(naar Nederland):

 

4a Leveringen uit landen buiten de EU 
( invoer)

 

4b Verwervingen van goederen uit landen 
binnen de EU

 

5 Voorbelasting en eindtotaal   +

5a Verschuldigde ob: tel totaal van de 
 rubrieken 1a t/m 4b op

 

5b Voorbelasting  

 –

5c Totaal  te betalen  

Totaal  te ontvangen  

Let op: de bedragen die bij vraag 2a, 4a en 4b worden ingevuld, moeten ook worden toegevoegd bij 
vraag 5b (ze zijn als voorbelasting terug te vragen)!

Soorten boetes

 – Verzuimboete: als de ondernemer zijn aangifte niet of niet op tijd heeft ingediend.
 – Vergrijpboete: als de ondernemer opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte indient.
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Rechtsmiddelen

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de fiscus (deze wordt altijd schrifte-
lijk medegedeeld) dan staan de volgende mogelijkheden ter beschikking:

 – Bezwaarschrift: de ondernemer, eventueel gesteund door een advocaat, accountant of ad-
ministrateur, schrijft een brief naar de fiscus waarin hij vraagt of de fiscus zijn standpunt 
wil herzien. Dit moet binnen 6 weken na dagtekening van het schrijven van de fiscus.

 – Beroepschrift: de ondernemer kan, als de Belastingdienst zijn bezwaarschrift afwijst, 
naar de belastingrechter en deze om een uitspraak vragen. Dit moet binnen 6 weken na 
dagtekening van de afwijzing.

Het ob-aangifteformulier (zoals we in deze lessen zullen gebruiken)

In de praktijk dient de aangifte omzetbelasting digitaal te gebeuren via de internetsite 
van de Belastingdienst. In de lessen gebruiken we een papieren aangifte, die gelijk is aan 
de invulschermen van deze digitale aangifte. Een voorbeeld van dit aangifteformulier 
vind je op de vorige pagina. Wil je de aangifte digitaal invullen, dan kun je het digitale 
aangifteformulier Omzetbelasting downloaden (vraag dit aan je docent).

Bekijk goed wát, wáár ingevuld moet worden.

De vragen bestaan uit vijf rubrieken:
 – Rubriek 1 + 2 voor omzetbelasting binnenland

 – Rubriek 3 + 4 voor handel met het buitenland
Hierbij wordt verschil gemaakt tussen de EU en de rest van de wereld:
• icl = intracommunautaire levering (verkoop aan een ondernemer in een ander EU-land)
• icv = intracommunautaire verwerving (inkoop van een ondernemer in een ander EU-

land)
• export = verkoop aan een klant buiten de Europese Unie
• import = inkoop bij een leverancier buiten de Europese Unie

 – Rubriek 5 voor de rest van de berekening
5b Voorbelasting = alle belasting die de ondernemer zelf in rekening heeft gekregen (be-

taald).
5c Het uiteindelijk af te dragen bedrag van het aangiftetijdvak.

Een uitgewerkt voorbeeld

Ondernemer Pals heeft in de maand juli de volgende inkoop-, verkoop- en kostenfacturen:

Verkopen
Omzet hoog tarief € 20.004,– excl. 21% btw (€ 4.200,84)
Omzet laag tarief € 10.000,– excl. 9% btw (€ 900,–)

Inkopen
Inkopen hoog tarief € 5.000,– excl. 21 % btw (€ 1.050,—)
Inkopen laag tarief € 1.001,– excl. 9% btw (€ 90,09)
Kostenfacturen hoog tarief € 2.000,– excl. 21% btw (€ 420,—)
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De te betalen btw moet je wettelijk splitsen naar de verschillende tarieven!
De voorbelasting (te vorderen btw) hoef je wettelijk niet te splitsen in hoog en laag tarief!

We vullen vervolgens de btw-aangifte in voor Pals (zie volgende bladzijde).
Let op dat je alle bedragen afrondt op hele euro’s in het voordeel van de belastingplichtige.
Het bedrag dat ingevuld wordt bij de btw-aangifte vraag 5b Voorbelasting = (€ 1.050,– + 
€ 90,90 + € 420,– = € 1.560,09. Dit wordt afgerond op hele euro’s in het voordeel van de 
belastingplichtige en wordt dus € 1.561,–.

Een klant betaalt zijn rekening of een deel van de rekening (inclusief btw) niet 
of heeft na 1 jaar nog niet betaald

Als een vordering definitief oninbaar is, mag de ondernemer de reeds betaalde btw 
terugvragen. Dit doet de ondernemer door bij vraag 1a of vraag 1b op het btw-aangifte- 
formulier de oninbare omzet af te trekken van zijn gewone omzet en de oninbare btw af 
te trekken van de te betalen btw.
Ook als een klant 1 jaar na het vervallen van de betalingstermijn de verkoopfactuur nog 
niet betaald heeft, mag de verkoper de btw als oninbaar afboeken (op dezelfde manier als 
hiervoor beschreven is).

Wat moet een ondernemer doen als er na de btw-aangifte fouten ontdekt worden? 

Bij kleine fouten (tot een bedrag van € 1.000,– per aangifte) mag de ondernemer de fou-
ten corrigeren in de volgende aangifteperiode. Is de fout groter dan € 1.000,–, dan moet 
de ondernemer een aparte, nieuwe btw-aangifte over de periode indienen. Deze aangifte 
heet dan een suppletie-aangifte. Indien er te weinig btw is betaald kan de belastingdienst 
hierover een boete opleggen en zal er eventueel extra belastingrente moeten worden be-
taald. De belastingrente bedraagt 4% en wordt berekend over de tijd dat de ondernemer 
te laat is met het betalen van de belasting.

Speciale regeling voor kleine ondernemers, zoals eenmanszaak, v.o.f. en 
commanditaire vennootschap (persoonlijke ondernemingsvormen)

Speciaal voor kleine ondernemers (tot een jaaromzet van € 20.000,– exclusief btw) is er 
een regeling waarbij de ondernemer zich kan melden bij de belastingdienst en de KOR 
(kleineondernemersregeling) kan aanvragen. In dat geval hoeft de ondernemer alleen 
zijn omzet exclusief btw bij te houden en mag de ondernemer geen btw op zijn factuur 
vermelden. Daarnaast is het ten strengste verboden om bij inkopen btw terug te vragen.
De ondernemer verwijdert alle btw-rekeningen uit zijn administratie. Zodra de onder-
nemer onverwacht toch boven een jaaromzet van € 20.000,– komt, moet hij direct con-
tact opnemen met de Belastingdienst.
Als een ondernemer zich heeft aangemeld voor de KOR, doet hij dat voor een periode 
van minimaal 3 jaar.
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Aangifteformulier omzetbelasting Bedrag waarover 
omzetbelasting 
wordt berekend

Omzetbelasting

Afronden op hele euro’s

1 leveringen en/of diensten binnenland  

1a Leveringen/diensten belast met 21% 20.004 4.200  

1b Leveringen/diensten belast met 9% 10.000 900  

1c Leveringen/diensten belast met overige 
tarieven behalve 0%

 

1d Privégebruik  

1e Leveringen en diensten belast met 0% of 
niet bij u belast

 

2 Verleggingsregeling: btw naar u verlegd  

2a Leveringen/diensten waarbij de heffing 
van ob naar u is verlegd

 

3 Leveringen naar het buitenland  
(vanuit Nederland)

 

3a Leveringen naar landen buiten de EU 
( uitvoer)

 

3b Leveringen naar landen binnen de EU  

3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  

4 Leveringen vanuit het buitenland  
(naar Nederland):

 

4a Leveringen uit landen buiten de EU 
( invoer)

 

4b Verwervingen van goederen uit landen 
binnen de EU

 

5 Voorbelasting en eindtotaal  +

5a Verschuldigde ob: tel totaal van de 
 rubrieken 1a t/m 4b op 5.100  

5b Voorbelasting 1.561  

 –

5c Totaal  te betalen 3.535  

Totaal  te ontvangen  
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Opgaven hoofdstuk 2

Aangifte omzetbelasting (btw)

 8 Je voert zelfstandig de administratie uit voor een levensmiddelenwinkel.
Uit de administratie van de maand mei haal je de volgende gegevens:

 – Omzet exclusief 9% btw is € 50.010,–.
 – Omzet inclusief 21% btw is € 24.200,–.
 – Inkoopfacturen 21%-goederen: € 10.000,– + € 2.100,– btw.
 – Inkoopfacturen 9%-goederen: € 40.001,– + € 3.600,09 btw.
 – Relatiegeschenk (fles champagne) gegeven aan een leverancier: € 40,– + € 8,40 btw.
 – Kostenfacturen ontvangen voor € 2.000,–. Hierop is € 150,– btw terug te vragen.

Gevraagd
 a Vul de btw-aangifte in voor de maand mei voor deze ondernemer.

Je kunt de aangifte ook digitaal invullen. Vraag aan je docent het digitale aangiftepro-
gramma Omzetbelasting.

 b Per welke datum moet de aangifte en de betaling geregeld zijn?

a Zie volgende bladzijde.

b
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Aangifteformulier omzetbelasting Bedrag waarover 
omzetbelasting 
wordt berekend

Omzetbelasting

Afronden op hele euro’s

1 leveringen en/of diensten binnenland  

1a Leveringen/diensten belast met 21%  

1b Leveringen/diensten belast met 9%  

1c Leveringen/diensten belast met overige 
tarieven behalve 0%

 

1d Privégebruik  

1e Leveringen en diensten belast met 0% of 
niet bij u belast

 

2 Verleggingsregeling: btw naar u verlegd  

2a Leveringen/diensten waarbij de heffing 
van ob naar u is verlegd

 

3 Leveringen naar het buitenland  
(vanuit Nederland)

 

3a Leveringen naar landen buiten de EU 
( uitvoer)

 

3b Leveringen naar landen binnen de EU  

3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  

4 Leveringen vanuit het buitenland  
(naar Nederland):

 

4a Leveringen uit landen buiten de EU 
( invoer)

 

4b Verwervingen van goederen uit landen 
binnen de EU

 

5 Voorbelasting en eindtotaal +

5a Verschuldigde ob: tel totaal van de 
 rubrieken 1a t/m 4b op

 

5b Voorbelasting  

–

5c Totaal  te betalen  

Totaal  te ontvangen  
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 9 Een startende ondernemer meldt zich bij het administratiekantoor waar je stage loopt. 
Hij is bezig om een speelgoedwinkel te openen. Hij zal starten op 10 mei van dit jaar.

Gevraagd
 a Hoe weet de Belastingdienst dat ik als ondernemer deze zaak begonnen ben?

 b Hoe moet ik weten welk btw-percentage ik voor de verschillende producten moet 
 hanteren?

 c Ik verwacht per maand ongeveer € 1.000,– te moeten afdragen. Wat is dan het tijdvak 
waarin ik mijn btw moet aangeven?

 d Wanneer moet ik mijn eerste aangifte hebben ingediend?

 e Hoe moet ik weten hoeveel btw moet worden afgedragen?

 f Wat zou er gebeuren als de ondernemer weigert de aangifte omzetbelasting in te vullen 
en te betalen?

 g Wat gebeurt er met de btw die ik aan mijn leveranciers betaald heb?

 h Ik verwacht in mijn eerste aangiftetijdvak € 8.000 te vorderen btw en € 3.000,– te beta-
len btw te hebben. Wat gebeurt er nu?
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 i Wat moet een ondernemer doen indien hij erachter komt dat hij vergeten is een ver-
koopfactuur te boeken van € 10.000,– exclusief € 2.100,– nadat hij de btw-aangifte al 
heeft ingediend?

 j Een andere klant van het administratiekantoor waar je stage loopt, is een zzp’er die vooral 
één dag per week voor particulieren verbouwingen uitvoert. Hij geeft aan dat hem dit 
zeer goed bevalt en dat hij zo in de komende jaren een omzet verwacht te behalen van 
maximaal € 15.000,–. Geef aan hoe hij van een speciale regeling gebruik kan maken om 
zijn boekhouding makkelijker te maken. Geef ook eventuele gevolgen weer voor de zzp’er.

 k Stel dat de zzp’er uit vraag j daarna een klus krijgt van een ander bedrijf (hij blijft met 
zijn totale omzet onder de grens van € 20.000,–), mag hij dan een factuur maken waarop 
hij de btw berekent en vermeldt?

 10 Je loopt stage bij de Beekse Bergen. Je stagebegeleider vraagt je de aangifte omzetbelas-
ting voor te bereiden. In de administratie vind je de volgende grootboekrekeningen:
180.0 Te vorderen btw hoog € 23.040,60
180.1 Te vorderen btw laag € 12.003,50
181.0 Te betalen btw hoog € 33.291,41
181.1 Te betalen btw laag € 40.330,70
190 Af te dragen btw
840.0 Omzet btw hoog € 158.530,53
840.1 Omzet btw laag € 448.118,89

Gevraagd
Vul op de volgende bladzijde de btw-aangifte in voor deze ondernemer.
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Aangifteformulier omzetbelasting Bedrag waarover 
omzetbelasting 
wordt berekend

Omzetbelasting

Afronden op hele euro’s

1 leveringen en/of diensten binnenland  

1a Leveringen/diensten belast met 21%  

1b Leveringen/diensten belast met 9%  

1c Leveringen/diensten belast met overige 
tarieven behalve 0%

 

1d Privégebruik  

1e Leveringen en diensten belast met 0% of 
niet bij u belast

 

2 Verleggingsregeling: btw naar u verlegd  

2a Leveringen/diensten waarbij de heffing 
van ob naar u is verlegd

 

3 Leveringen naar het buitenland  
(vanuit Nederland)

 

3a Leveringen naar landen buiten de EU 
( uitvoer)

 

3b Leveringen naar landen binnen de EU  

3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  

4 Leveringen vanuit het buitenland  
(naar Nederland):

 

4a Leveringen uit landen buiten de EU 
( invoer)

 

4b Verwervingen van goederen uit landen 
binnen de EU

 

5 Voorbelasting en eindtotaal +

5a Verschuldigde ob: tel totaal van de 
 rubrieken 1a t/m 4b op

 

5b Voorbelasting  

–

5c Totaal  te betalen  

Totaal  te ontvangen  
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 11 Bij een machinefabriek vind je de volgende gegevens in de administratie:
180.0 Te vorderen btw hoog € 3.870,20
181.0 Te betalen btw laag € 18.019,65
840.0 Omzet btw hoog € 100.000,—

Gevraagd
 a Waarom kun je aan de hand van deze gegevens de aangifte omzetbelasting niet invullen?

 b Hoe zou jij dit probleem oplossen?
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Hoofdstuk 3

De btw-administratie

Iedere ondernemer is verplicht een deugdelijke administratie te voeren. Voor wat betreft 
de btw moeten uit de administratie voldoende gegevens kunnen worden gehaald om de 
btw-aangifte te kunnen doen. Het volgende moet worden bijgehouden:

 – de uitgereikte facturen: deze moeten verzonden worden voor de 15e van de maand die 
volgt op de levering van de goederen. De verkoper moet zelf een kopie van de factuur 
bewaren.

 – de ontvangen facturen.
 – het privégebruik van goederen en diensten.

De btw-heffing kan op twee manieren gebeuren, namelijk volgens het factuurstelsel of 
het kasstelsel.

 – Factuurstelsel
Deze manier van btw-heffing geldt voor ondernemers die hoofdzakelijk aan onderne-
mers leveren.
De ondernemer is de te betalen omzetbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst op 
het moment dat hij de factuur uitschrijft (of had moeten schrijven).
Gevolg hiervan kan zijn dat de ondernemer de btw al betaald heeft aan de fiscus voordat 
hij de btw ontvangen heeft van zijn klant.

 – Kasstelsel
Deze manier van btw-heffing geldt vooral voor ondernemers die hoofdzakelijk aan parti-
culieren leveren.
De ondernemer is de te betalen omzetbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst op 
het moment dat de klant zijn rekening betaald heeft en de ondernemer over het geld kan 
beschikken.
Een ondernemer die onder het kasstelsel valt, kan een verzoek indienen bij de fiscus om 
onder het factuurstelsel te vallen (andersom mag niet). De ondernemer is dus niet vrij 
om te bepalen onder welk stelsel hij valt.

De aftrek voorbelasting gebeurt, zowel bij het factuurstelsel als bij het kasstelsel, wel op 
basis van de datum van de ontvangen factuur.
Je ziet hieronder een factuur die aan alle vereisten voldoet:
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Factuur

Productieweg 11 Factuur-/leverdatum: 01-01-2019

2243BG Assen Factuur nr: 2019-01

Btw nr: NL123.234.423B01 

Tel: 06-66666666

Factuur bestemd voor: Bakkerij Desem
Kerkstraat 66
1000 FR Emmen

Omschrijving Stukprijs Aantal pakken Bedrag

Geleverd: Volkorenmeel € 64,00 5 € 320,00 

Totaal € 320,00

btw 9% €  28,80

Te betalen € 348,80

Betalingscondities:

Voor een correcte verwerking van u betaling dient u het totaalbedrag binnen 
30 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer op rekeningnr. 
 NL52ABNA0123123123 ten name van onderneming

KvK nr. 11564994 btw nr. NL123.234.423B01

Controleer zelf eens of bovenstaande factuur aan alle wettelijke eisen voldoet.

Wettelijke eisen aan een factuur

Een factuur moet altijd de volgende gegevens vermelden:
 – naam, adres en woonplaats van de afnemer;
 – naam, adres en woonplaats van de leverancier;
 – factuurdatum en leveringsdatum;
 – factuurnummer (iedere factuur moet een eigen, uniek volgnummer hebben);
 – omschrijving en aantallen van de geleverde goederen of diensten;
 – prijs van de goederen en het totale btw-bedrag moet op de factuur staan;
 – inschrijvingsnummer (in handelsregister) bij de Kamer van Koophandel;
 – het eigen btw-nummer.

Voor facturen aan buitenlandse ondernemrs geldt als aanvullende eis dat ook het 
btw-nummer van het buitenlandse bedrijf moet worden vermeld.
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Als een factuur niet aan deze eisen voldoet, mag de betaalde btw in principe niet worden 
teruggevraagd. Voor kleinere bedragen wordt hier wel soepel mee omgegaan indien de 
btw apart op de bon is vermeld.

Binnen de administratie moet de omzet gesplitst worden in:
8.. Opbrengst verkopen 0%
8.. Opbrengst verkopen 9%
8.. Opbrengst verkopen 21%

En om een correcte aangifte btw te kunnen doen, moet de btw gesplitst worden in:
1.. Te vorderen ob (hier wordt alle voorbelasting op geboekt, zowel 9% als 21%).
1.. Te betalen ob 9%
1.. Te betalen ob 21%
1.. ob betreffende privégebruik (zowel 2,7%, 9% als 21%)
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Opgaven hoofdstuk 3

De btw-administratie

 12 In de administratie van De Vies en Partners kom je de volgende factuur tegen:

Gevraagd
 a Beoordeel of de factuur aan alle wettelijke eisen voldoet om de voorbelasting terug te 

mogen vragen. Zo niet, geef dan aan wat er niet klopt.

Kantoorboekhandel Wert
Pianostraat 40
5056 HP Eindhoven
Tel. 040-1234567
Fax …
btw-nummer …
bankrekening nummer …

Geleverd aan:
De Vies en Partners Adres: Valkenswaard

Uw order onbekend
Factuurnummer 200934
Debiteurnummer 130250

Eindhoven, september 2019

Aantal Omschrijving  Bedrag 
diverse Kantoormaterialen € 242,—
2 Tijdschriften € 10,90
  € 262,90 +/+
Dit is inclusief € 42,90 btw.

Gelieve deze factuur voor 20 oktober te voldoen op onze bankrekening.
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 b Geef aan hoe je met deze factuur omgaat.

 13 Geef van de volgende ondernemers aan of ze onder het kasstelsel of het factuurstelsel 
vallen.

 a Een garage waar vooral personenauto’s aan particulieren worden verkocht, maar af en 
toe ook aan een ondernemer.

 b Een kantoormeubelhandel die vooral aan kleinere ondernemers levert.
 c Een kapper.
 d Een aannemer die vooral voor een woningstichting reparaties uitvoert aan hun 5.000 

huizen.
 e Een groothandel in relatiegeschenken.
 f Disco De Drie Gezusters.

a

b

c

d

e

f

 14 Geef van de volgende situaties aan wanneer de factuur moet worden opgemaakt.

 a Geleverd: een nieuwe auto door garage Smit op 20 maart.

 b Geleverd: een kantoorkast op 10 september.
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 15 Een restaurant dat onder het kasstelsel valt, verzorgt een barbecue voor een examenfeest. 
De klant wenst een factuur te ontvangen. De factuur is € 500,– exclusief € 45,– btw. De 
barbecue wordt gehouden op 30 mei. De factuur wordt verstuurd op 12 juni, met het ver-
zoek deze binnen 8 dagen te betalen. De klant boekt het geld over op 4 juli. Het restau-
rant moet ieder kwartaal zijn btw-aangifte verzorgen.

Gevraagd
 a Vóór welke datum moest de factuur worden opgemaakt?

 b In welk kwartaal moet de btw worden verantwoord in de boekhouding en btw-aangifte?

 16 Een machinefabriek levert een drukmachine op 28 december. De factuur wordt opge-
maakt op 29 december. Totaalbedrag € 500.000,– + € 105.000,– btw = € 605.000,–. De 
vervaldatum van de factuur is 10 januari. Echter, de factuur wordt pas op 10 februari vol-
daan.

Gevraagd
 a Op welke datum moet de € 105.000,– btw aan de Belastingdienst zijn betaald?

 b Geef aan waarom de machinefabriek in liquiditeitsproblemen (betalingsproblemen) kan 
komen.
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Hoofdstuk 4

Afwijkende btw-berekeningsmethoden

Margeregeling

Ondernemers die in tweedehands goederen handelen (die ze kopen van particulieren) 
of goederen als inruil aannemen (van particulieren), zouden volgens de standaardregels 
geen btw als voorbelasting in mindering kunnen brengen op hun inkopen. Particulieren 
zijn namelijk niet btw-plichtig. Deze ondernemers mogen onder de margeregeling val-
len. Dan hoeven ze alleen btw te betalen over hun brutowinstmarge.

(verkoopprijs incl. btw -/- inkoopprijs) × 21/121 = te betalen btw

Is de winstmarge negatief, dan wordt deze op € 0,– gesteld.

Bij de margeregeling mag geen btw op de rekening of factuur worden vermeld.
De ondernemer mag per verkoop bepalen of hij onder de margeregeling of onder het 
gewone stelsel wil vallen. Vaak zal hij als volgt kiezen:

 1 Is de verkoop aan een particulier (of ondernemer die vrijgestelde prestaties levert)? Dan 
de margeregeling toepassen, want deze kopers kunnen de btw toch niet terugvragen.

 2 Is de verkoop aan een ondernemer? Dan de gewone regeling toepassen, want de kopende 
ondernemer kan de btw gewoon terugvragen.
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Administratieve verplichting bij de margeregeling: als de handelaar in tweedehands goe-
deren iets inkoopt van een particulier boven de ca. € 500,–, moet hij de particulier een 
inkoopverklaring laten tekenen (bewijs). Ook moet de handelaar in tweedehands goe-
deren alle ingekochte goederen administratief volgen, dat wil zeggen: precies bijhouden 
wanneer het ingekochte artikel wordt verkocht.

Globalisering

Als een ondernemer in tweedehands goederen niet van ieder artikel afzonderlijk de 
marge kan bepalen, mag hij per tijdvak van alle goederen samen de marge berekenen, en 
hierover de btw berekenen. (In de praktijk geldt dit voor bijna alle ondernemers.)

(omzet tijdvak incl. btw -/- inkopen tijdvak) × 21/121 = te betalen btw

Is de winstmarge negatief, dan wordt deze op € 0,– gesteld.
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Opgaven hoofdstuk 4

Afwijkende btw-berekeningsmethoden

 17 Een scooterhandelaar die de margeregeling toepast, koopt van een particulier een scooter 
voor € 600,–. Vervolgens verkoopt hij deze door aan een particuliere klant voor € 800,– 
(een scooter valt onder het 21%-tarief).

Gevraagd
 a Bereken de hoogte van de te betalen btw in verband met de verkoop van deze scooter.

 b Mag de scooterhandelaar de btw op de factuur vermelden?

 c Stel dat de verkoopprijs van deze scooter € 550,– zou zijn geweest. Bereken dan de hoogte 
van de te betalen btw in verband met de verkoop van deze scooter.

 18 Een handelaar in tweedehands spullen koopt voor € 200,– een laptop van een particulier. 
Hij wenst hierop 50% te verdienen. De tweedehands spullen vallen onder het 21% tarief.

Gevraagd
 a Maak een gedetailleerde berekening van de verkoopprijs voor deze koper, indien gele-

verd wordt via de margeregeling.

 b Stel dat de koper een ondernemer is, die een btw-factuur wenst te ontvangen. Maak dan 
een gedetailleerde berekening van de verkoopprijs voor deze koper, zodat hij de btw te-
rug kan vragen.
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 19 Een handelaar in antiek die de margeregeling toepast, koopt voor € 200,– een eiken houten 
kast van een particulier. Hij repareert de kast en verkoopt die via de margeregeling voor 
€ 450,– (meubels vallen onder het 21%-tarief).

Gevraagd
 a Hoeveel btw moet de handelaar over de antieke kast afdragen?

De handelaar heeft ook een antiek bed van een particulier gekocht voor € 275,– hij wil op 
het bed € 150,– verdienen.

 b Maak een gedetailleerde berekening van de verkoopprijs voor deze koper, indien gele-
verd wordt via de margeregeling.

Stel de koper is een ondernemer, die een btw-factuur wenst te ontvangen.

 c Maak een gedetailleerde berekening van de verkoopprijs van dit bed voor deze koper, 
zodat hij de btw kan terug vragen.
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 20 Een muziekinstrumentenhandelaar heeft dit kwartaal volgens zijn inkoopboek particu-
lieren de volgende spullen ingekocht:

Inkoopboek particulieren 1e kwartaal

Datum Inkoopnr. Omschrijving Inkoopprijs

5/1 1 Witte piano Steinweg pro 2 € 20.000

20/1 2 Keyboard Techno 3.4 € 2.000

14/2 3 Drumstel Yamaha 2000 classic € 8.000

2/3 4 Viool type 2H6 € 10.000

Totale inkopen particulieren € 40.000

De verkopen aan particulieren van deze handelaar zijn, volgens zijn verkoopboek twee-
dehands instrumenten, onder de globalisering als volgt:

Verkoopboek particulieren globalisering 1e  kwartaal

Datum Verkoopnr. Omschrijving Verkoopprijs

7/1 1 Draaiorgel klassiek € 50.000

18/1 2 Trompet Silver 2 € 4.000

17/2 3 Witte piano Steinweg pro 2 € 35.000

2/3 4 Keyboard Techno 3.4 € 1.000

Totale verkopen globalisering € 90.000

Gevraagd
Bereken de hoogte van de te betalen btw in verband met de verkoop van voorgaande 
muziekinstrumenten (muziekinstrumenten vallen onder het 21%-tarief).



Hoofdstuk 5 Privégebruik en verleggingsregeling 109

Hoofdstuk 5

Privégebruik en verleggingsregeling

Privégebruik (door de eigenaar zelf)

Een ondernemer die goederen voor privégebruik uit zijn zaak haalt, heeft bij de inkoop 
van deze goederen de btw teruggevraagd. Nu ze niet zakelijk zijn gebruikt, moet de on-
dernemer de btw die hij ten onrechte teruggevraagd heeft, weer betalen aan de Belasting-
dienst.

 – Indien de goederen geheel privé gebruikt worden. De ten onrechte teruggevorderde 
btw dient te worden aangegeven bij punt 1d op het aangiftebiljet omzetbelasting. (Als 
omzet dient hier vermeld te worden zijn eigen inkoopprijs.)

 – Indien er goederen zowel privé als zakelijk worden gebruikt. De gehele btw op de in-
koopfactuur moet de ondernemer terugvragen in het tijdvak dat de factuur ontvangen 
werd.
Aan het eind van het jaar bepaalt de ondernemer hoeveel procent van de aankoop voor 
privégebruik was en hoeveel procent zakelijk gebruik was.
De ten onrechte teruggevorderde btw over het privégebruik dient hij aan te geven bij 
vraag 1d op het aangiftebiljet omzetbelasting van het laatste tijdvak van het jaar. Als 
omzet moet hij het privégebruik in euro’s aangeven.

De auto (van de zaak) en de omzetbelasting

Hierbij zijn twee situaties mogelijk:
 1 De werknemer gebruikt zijn privé-auto zakelijk (hij moet wel een kilometeradministra-

tie bijhouden). In dit geval mag de werkgever € 0,19 per km belastingvrij vergoeden. De 
werkgever (ondernemer) mag hiervan geen btw terugvragen. Wel mag de ondernemer 
de btw terugvragen over de werkelijke kosten die voor de zakelijke kilometers zijn ge-
maakt (denk aan brandstof, onderhoud, reparaties). De btw over de aankoopprijsvan de 
auto mag hij niet terugvragen.
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Bekijk het volgende voorbeeld maar eens:
Een ondernemer maakt zakelijk gebruik van een auto die als privé-auto is aangemerkt. 
De privé betaalde benzinebonnen en onderhoudsrekeningen bedragen in een jaar 
€ 4.762,40 inclusief 21% btw.
Met de auto wordt 5.000 km zakelijk en 15.000 km privé gereden (totaal dus 20.000 
km). Het zakelijk gebruik is dan 5.000/20.000 = ¼ deel. De ondernemer mag nu de btw 
terugvragen over het zakelijke deel van de btw van de kosten: ¼ × € 4.762,40 × 21/121 = 
€ 206,63.
De privé-inbreng voor de kilometers is 5.000 km × € 0,19 = € 950,–.
Per 31 december (laatste aangifte van het jaar) vul je op de aangifte op regel 5b Voorbelas-
ting € 207,– in voor de te vorderen btw over het zakelijke deel van het autogebruik.

 2 De onderneming koopt een auto voor de ondernemer of werknemer. Alle btw betref-
fende de auto mag als voorbelasting worden teruggevraagd (zowel van de aankoopprijs, 
als van de brandstof, als van de onderhoudsrekeningen enzovoort).
Als de auto voor meer dan 500 km privé wordt gebruikt, vindt er een privéonttrekking 
plaats. In de laatste aangifte van het jaar moet voor dit privégebruik van de auto 2,7% 
van de catalogusprijs aan btw worden aangeven. Dit btw-bedrag wordt vermeld bij 
 regel 1d op de btw-aangifte (bij omzet wordt de catalogusprijs van de auto vermeld).
Als de gebruiker van de auto minder dan 500 km privé rijdt, is de privéonttrekking nihil 
(€ 0,–) en is er dus geen btw verschuldigd. Dit moet wel bewezen worden via een slui-
tende kilometeradministratie.
Voor auto’s waarbij bij aankoop geen btw is teruggevraagd en voor auto’s waarbij het privé-
gebruik plaatsvindt na 4 jaar na het jaar van ingebruikname, geldt een percentage van 1,5% 
in plaats van 2,7%. In dit boek en bij de toetsen kun je als student altijd uitgaan van 2,7%!

Voorbeeld: Een ondernemer maakt het hele jaar in ruime mate privé gebruik van een 
auto van de zaak. De cataloguswaarde van de auto bedraagt € 25.000,–. Welk bedrag is 
nu verschuldigd aan btw over dit privégebruik?
Oplossing: de verschuldigde btw over dit privégebruik bedraagt 2,7% × € 25.000,– = 
€ 675,–.
In de aangifte (in december/laatste kwartaal) boeken we deze € 675,– op regel 1d. In de 
(gedeeltelijke) aangifte ziet dit er als volgt uit:

 bedrag waarover btw-bedrag
 btw wordt berekend
1d Privégebruik € 25.000,– € 675

De kilometeradministratie

Per rit die de gebruiker maakt, dient hij bij te houden:
 – datum van de rit en ritnummer;
 – beginstand van de km-teller en eindstand van de km-teller;
 – plaats van vertrek en plaats van bestemming en bezoekadres;
 – gereden route;
 – of het een zakelijke of privérit was.

De Belastingdienst heeft een model-rittenstaat om te gebruiken voor de kilometeradmi-
nistratie.
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De verleggingsregeling

In sommige gevallen mag een ondernemer goederen of 
diensten aan andere ondernemers leveren, zonder btw 
op de factuur te vermelden. Hij moet wel op de factuur 
vermelden dat de btw-heffing wordt verlegd naar zijn 
opdrachtgever. Dit komen we tegen bij:

 – aannemers en onderaannemers;
 – inlenen van personeel bij aanneming van werk;
 – levering van bepaalde elektronica-artikelen zoals mobiele telefoons en computers (met 

een waarde van meer dan € 10.000,–);
 – bij invoer (zie hoofdstuk 6).

De verwerking van de verleggingsregeling:
 1 De leverancier, de verkopende onderaannemer, vermeldt geen btw op de factuur, maar 

vermeldt op de factuur dat de btw wordt verlegd. De verkopende ondernemer vermeldt 
naast zijn eigen btw-nummer ook het btw-nummer van de afnemer.

 2 De leverancier vermeldt de omzet van de factuur bij vraag 1e. (De door hem betaalde 
voorbelasting mag wel gewoon worden teruggevorderd.)

 3 De afnemer vermeldt:
• bij vraag 2a ‘heffing verlegd naar mij’, het factuurbedrag van zijn leverancier, en ver-

meldt hier ook de te betalen btw over deze factuur;
• bij vraag 5b ‘voorbelasting’ mag hij de btw terugvragen die hij bij vraag 2a vermeld 

heeft. Per saldo hoeft hij dan niets te betalen;
• bij het factureren aan zijn klanten zet hij gewoon de btw op zijn factuur en draagt 

deze btw af aan de Belastingdienst.

Een uitgewerkt voorbeeld:
Voegbedrijf Moorlag stuurt de op de volgende pagina afgebeelde factuur voor uitgevoerd 
voegwerk aan aannemer Wierts:
Voegbedrijf Moorlag verlegt de btw naar het aannemingsbedrijf. Op de factuur kun je dit 
zien aan ‘btw naar u verlegd’. Het voegbedrijf brengt geen btw in rekening aan Wierts en 
hoeft dus ook geen btw over deze dienst aan de fiscus te betalen.
Moorlag noteert in de eigen btw-aangifte:
 bedrag waarover btw-bedrag
 btw wordt berekend
1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast € 6.930 n.v.t.

Aannemingsbedrijf Wierts noteert in de eigen btw-aangifte:
 bedrag waarover btw-bedrag
 btw wordt berekend
2a Leveringen/diensten waarbij de heffing van ob naar u is verlegd € 6.930 € 1.455

5b Voorbelasting  € 1.455
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Factuur

Industrieweg 12 Datum: 22-06-2019

1176 HH Middelburg Factuur nr: 2019-34

Btw nr: NL20.682.362.B04

Tel: 06-86991266

Factuur bestemd voor: Aannemingsbedrijf 
Wierts
Maximastraat 22
7600 YF Goes

Omschrijving Uurtarief Aantal uren Bedrag

In uw opdracht uitgevoerd: 
voegwerk aan in aanbouw 
zijnde woning aan de 
Accacia straat 37, Tienweg 22, 
3384 Breskens

€ 55,00 126 € 6.930 

Totaal € 6.930

btw naar u verlegd €      0

Te betalen € 6.930

Betalingscondities:

Voor een correcte verwerking van u betaling dient u het totaalbedrag binnen 30 dagen over te 
maken onder vermelding van het factuurnummer op rekeningnr. NL52ABNA0775123123 ten 
name van onderneming

KvK nr. 11564993 btw nr. NL20.234.423B01

Je ziet dat aannemer Wierts 21% btw moet betalen aan de fiscus over deze transactie. Dit 
is een bedrag van 21% × € 6.930,– = € 1.455,– btw. Tegelijkertijd mag Wierts deze btw 
terugvragen (voorbelasting) bij de fiscus. De hoofdaannemer is immers geen consument 
maar een ondernemer.
De fiscus kan door deze manier van aangifte deze transactie controleren.
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Opgaven hoofdstuk 5

Privégebruik en verleggingsregeling

 21 In vof Roytomkamal zijn drie vennoten die elk een auto van de zaak hebben.
 – Vennoot R. Berkers heeft een Audi, catalogusprijs € 40.000,–.
 – Vennoot T. Boom heeft een Citroën, catalogusprijs € 12.000,–.
 – Vennoot K. Ameziane heeft een Volkswagen, catalogusprijs € 25.000,–.

Alleen Ameziane heeft een sluitende kilometeradministratie, waaruit blijkt dat hij 400 
km privé heeft gereden. (Ze hebben alledrie de auto het gehele jaar ter beschikking ge-
had.) In de administratie kom je onder andere de volgende bonnen tegen:
A Aanschaf trekhaak in verband met het kunnen trekken van de caravan door R. Ber-

kers, € 600,– + € 126,– btw = € 726,–.
B Benzinebonnen voor de drie auto’s: € 8.000,– + 1.680,– btw = € 9.680,–.
C Muziekinstallatie in de Audi ingebouwd: € 400,– + € 84,– btw = € 484,–.
D T. Boom heeft een kras op zijn auto gekregen toen zijn vrouw boodschappen ging 

doen met de auto. Kosten reparatie € 300,– + € 63,– btw = € 363,–.

Gevraagd
 a Geef van de posten A t/m D aan of de btw door de vof kan worden teruggevorderd.

A

B

C

D

 b Bereken de btw die wegens privégebruik van de auto’s moet worden aangegeven.

Audi

Citroën

Volkswagen

 c Bij welke vraag op het btw-formulier moet deze bijtelling worden aangegeven?

 d In welke aangifte moet deze bijtelling worden verwerkt?
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Ameziane heeft op 2 januari een professioneel fototoestel gekocht op kosten van de zaak. 
De prijs is € 3.000,– + € 630,– btw = € 3.630,–. In de praktijk gebruikt hij het fototoestel 
30% privé.

 e Geef aan hoeveel van de btw van dit fototoestel zakelijk kan worden afgetrokken.

 22 Janine de Lange heeft een bloemenwinkel in Etten-Leur. Ze bezit een 3 jaar oude Ford 
Mondeo Station. Ze heeft ervoor gekozen om deze auto niet op naam van de zaak te 
zetten. In dit jaar heeft ze totaal 12.000 kilometers gereden met de auto. Hiervan heeft 
ze 7.000 kilometer zakelijk gereden in verband met het bezorgen van bloemen bij klan-
ten. Janine heeft de autokosten steeds prive betaald en de rekeningen netjes bewaard, en 
komt op een totaalbedrag van € 1.743,20 incl. 21% btw.

Gevraagd
Hoeveel btw op de tankbeurten in december kan Janine terugvragen bij de fiscus?

 23 Een aannemersbedrijf voert alleen activiteiten uit die voor de ob onder het 21%-tarief 
vallen. Voor de btw-aangifte van de maand december staan je de volgende gegevens ter 
beschikking.

 – Het bedrijf heeft de volgende facturen verstuurd:
• Facturen in verband met projecten: € 726.000,– inclusief 21% btw.
• Facturen waarbij de btw naar een andere aannemer is verlegd: factuurbedrag 

€ 200.000,–.
 – De volgende facturen zijn ontvangen:

• Facturen in verband met inkoop van materialen en dergelijke: € 310.250,– exclusief 
€ 65.152,50 btw.

• Facturen van onderaannemers, waarbij de btw naar ons is verlegd: factuurbedrag 
€ 100.000,–.

• Losse facturen:
 – aankoop brommer voor dochter: € 2.000,– exclusief € 420,– btw;
 – relatiegeschenken voor particuliere klanten: € 1.000,– exclusief € 210,– btw;
 – aanschaf pennen die als reclamemateriaal zijn weggegeven: € 100,– exclusief € 21,– 

btw.
 – De ondernemer heeft een auto van de zaak in gebruik vanaf 1 oktober dit jaar (dus 92 da-

gen); het jaar heeft 365 dagen. Het betreft een tweedehands Landrover met een aanschaf-
prijs van € 30.000,– en een catalogusprijs van € 60.000,–. Met deze auto reed hij volgens 
zijn kilometeradministratie 3.000 km privé en 5.000 km zakelijk.
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Gevraagd
 a Bereken hoeveel btw de onderneming als voorbelasting mag terugvragen in december.

 b Vul hieronder de (gedeeltelijke) btw-aangifte in voor deze ondernemer.

Aangifteformulier omzetbelasting Bedrag waarover 
omzetbelasting 
wordt berekend

Omzetbelasting

Afronden op hele euro’s

1 leveringen en/of diensten binnenland  

1a Leveringen/diensten belast met 21%  

1b Leveringen/diensten belast met 9%  

1c Leveringen/diensten belast met overige 
tarieven behalve 0%

 

1d Privégebruik  

1e Leveringen en diensten belast met 0% of 
niet bij u belast

 

2 Verleggingsregeling: btw naar u verlegd  

2a Leveringen/diensten waarbij de heffing 
van ob naar u is verlegd

 

5 Voorbelasting en eindtotaal +

5a Verschuldigde ob: tel totaal van de 
 rubrieken 1a t/m 4b op

 

5b Voorbelasting  

–

5c Totaal  te betalen  

Totaal  te ontvangen  
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Hoofdstuk 6

Het buitenland en de omzetbelasting

Bij de berekening van de ob wordt het buitenland gesplitst in twee gebieden, namelijk 
binnen en buiten de Europese Unie.

Landen binnen de EU

Transacties tussen ondernemers binnen de EU (Europese Unie) worden aangeduid met 
intracommunautaire prestaties (icp):

 – intracommunautaire levering van goederen/diensten (icl), wij verkopen en leveren;
 – intracommunautaire verwerving van goederen/diensten (icv), wij kopen en ontvangen.

Als de klant een consument is die woonachtig is in de EU, is er niets aan de hand. De 
klant betaalt gewoon btw in het land waar hij de goederen of de dienst koopt.(= oor-
sprongslandbeginsel).

Bij transacties tussen ondernemers uit de EU moet btw betaald worden in het land waar 
de goederen of diensten voor bestemd zijn (= bestemmingslandbeginsel).
Indien een Nederlandse ondernemer iets verkoopt aan een klant die ondernemer is en 
gevestigd is in een EU-land (icl), dan geldt het 0%-tarief voor de btw. Hij moet dan wel 
aan de volgende eisen voldoen:

 1 Er moet een factuur worden verstrekt.
 2 Het btw-nummer van de klant moet op de factuur vermeld worden.
 3 De goederen moeten daadwerkelijk de grens passeren (te bewijzen via vrachtbrieven).
 4 De levering moet nog via een apart formulier, Opgaaf icp, aan de Belastingdienst wor-

den opgegeven. Zo’n opgave gaat per periode, vaak per maand.

De verkopende ondernemer vermeldt de icl op de btw-aangifte bij vraag 3b.



Hoofdstuk 6 Het buitenland en de omzetbelasting 117

Indien een Nederlandse ondernemer iets koopt van een ondernemer die gevestigd is in 
een EU-land (icv), dan wordt geleverd onder het 0%-tarief. De Nederlandse ondernemer 
voor wie de goederen/diensten bestemd zijn, zal dit aangeven bij vraag 4b in de btw-aan-
gifte. De ondernemer vermeldt hier de waarde van de goederen en berekent zelf hoeveel 
de btw zou zijn. Bij vraag 5b Voorbelasting kan hij de btw meteen weer terugvragen.

Btw-identificatienummer
Iedere ondernemer heeft van de Belastingdienst een btw-nummer gekregen. Dit num-
mer heb je onder andere nodig bij icp (en natuurlijk voor btw-aangiftes).

Landen buiten de EU

Verkopen we aan een ondernemer uit een niet-EU-land, dan heet dit uitvoer. We doen 
aangifte bij de douane en passen het 0%-tarief toe. Voor de aangifte gebruiken we een 
formulier dat Enig document heet (zie volgende pagina). (We moeten via onze adminis-
tratie wel kunnen aantonen dat er echt is uitgevoerd.) De verkopende ondernemer vult 
dit in op de btw-aangifte bij vraag 3a.
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Kopen we iets bij een ondernemer uit een niet-EU-land dan is dat invoer. De onder-
nemer die iets invoert, moet hiervan aangifte doen. De kopende ondernemer vult dit in 
bij vraag 4a op de btw-aangifte. De ondernemer vermeldt hier de waarde van de goede-
ren en berekent zelf hoeveel de btw zou zijn. Bij vraag 5b Voorbelasting kan hij de btw 
vervolgens terugvragen.

EU-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxem-
burg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, 
Spanje, Tsjechië en Zweden. Het Verenigd Koninkrijk is de EU aan het verlaten ( Brexit).
De controle op intracommunautaire prestaties gebeurt in deze landen via de administra-
tie van de ondernemers en niet door de douane. (De douane zit niet meer aan de grens 
tussen twee EU-landen.)



120 Deel 2 Omzetbelasting

We vatten bovenstaande werkwijze nog eens samen met een overzicht.

 – Uitvoer: ondernemer levert aan ondernemer buiten de EU voor € 6.000,–.

Gedeeltelijke aangifte bedrag waarover btw wordt berekend btw
3a levering naar landen buiten de EU € 6.000 n.v.t.

 – Intracommunautaire levering (icl) =ondernemer levert aan ondernemer binnen de EU 
voor € 10.000,–.

Gedeeltelijke aangifte bedrag waarover btw wordt berekend btw
3b levering naar landen binnen de EU € 10.000 n.v.t.

 – Invoer: ondernemer verwerft van ondernemer buiten de EU voor 5.000,– excl. 21% btw.

Gedeeltelijke aangifte bedrag waarover btw wordt berekend btw
4a import uit landen buiten de EU € 5.000 € 1.050
EN!
5b Voorbelasting  € 1.050

 – Intracommunautaire verwerving: ondernemer verwerft van ondernemer binnen de EU 
voor € 8.000,– excl. 9% btw.

Gedeeltelijke aangifte bedrag waarover btw wordt berekend btw
4b verwerving uit landen binnen de EU € 8.000 € 720
EN!
5b Voorbelasting  € 720

De btw die de ondernemer bij invoer of ICV in Nederland moet betalen aan de fiscus kan 
meteen worden teruggevraagd. De ondernemer is immers geen consument. De fiscus 
kan door deze wijze van administreren de transactie met het buitenland controleren.
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Opgaven hoofdstuk 6

Het buitenland en de omzetbelasting

 24 Nederlandse ondernemingen doen de volgende inkopen en verkopen:
A Heineken koopt gerst van een Duitse onderneming.
B Philips verkoopt een overtollige machine aan een onderneming in Japan.
C Albert Heijn in Eindhoven verkoopt 10 kratjes bier aan een Belgische particulier.
D ASML in Veldhoven verkoopt een wafersteppermachine aan een Spaanse fabriek.
E Accountantskantoor De Groof en partners uit Gouda koopt van een Franse particu-

lier een gebruikte computer.
F Shell Nederland koopt een scheepslading olie in Koeweit.
G Restaurant de Karpendonkse Hoeve te Eindhoven koopt rechtstreeks bij een  Italiaanse 

wijnboer 288 flessen Chianti.
H Daf in Eindhoven verkoopt 10 vrachtwagens aan een transportbedrijf in Luxemburg.

Gevraagd
 a Geef voor de Nederlandse ondernemingen aan of er sprake is van icl of icv of import of 

export, of geen van deze vier.

A

B

C

D

E

F

G

H

 b Geef voor de transacties A t/m H aan of er sprake is van het bestemmingslandbeginsel of 
het oorsprongslandbeginsel.

A

B

C
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D

E

F

G

H

 c Geef van de transacties A t/m H aan in welk land btw is verschuldigd.

A

B

C

D

E

F

G

H

 25 Een groothandel in bouwmaterialen gevestigd in Nederland gaat zijn btw-aangifte van 
de maand december doen. Uit de administratie blijkt het volgende:

 – Verkopen:
• omzet 21%-goederen exclusief btw: € 100.004,–;
• omzet 9%-goederen inclusief btw: € 267,–;
• omzet waarbij de btw is verlegd naar de klant: € 35.000,–;
• verkopen aan Belgische ondernemers (icl): € 12.000,–;
• verkopen aan een Turkse ondernemer: € 5.000,–.

 – Inkopen:
• inkopen 21%-goederen: € 34.243,– exclusief € 7.191,03 btw;
• inkopen 9%-goederen: € 133,33,– exclusief € 12,– btw;
• inkopen waarbij 21% btw naar ons is verlegd: factuurbedrag € 20.000,–;
• inkopen uit Duitsland van 21%-goederen (icv): € 10.000,–;
• inkopen uit Marokko, de 21%-goederen zijn ingeklaard in de haven van Rotterdam: 

€ 2.000,–.

 – Verdere informatie:
De eigenaar reed het hele jaar in een auto van de zaak met een aankoopprijs van 
€ 9.000,– en een catalogusprijs van € 30.000,–. Hij reed zelf 400 km privé en zijn vrouw 
reed 2.000 km privé. Ook reed hij zelf 26.000 km zakelijk.
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Gevraagd
 a Bereken hoeveel btw de onderneming als voorbelasting mag terugvragen in december.

 b. Vul het btw-aangifteformulier op de volgende pagina in voor deze ondernemer.
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Aangifteformulier omzetbelasting Bedrag waarover 
omzetbelasting 
wordt berekend

Omzetbelasting

Afronden op hele euro’s

1 leveringen en/of diensten binnenland  

1a Leveringen/diensten belast met 21%  

1b Leveringen/diensten belast met 9%  

1c Leveringen/diensten belast met overige 
tarieven behalve 0%

 

1d Privégebruik  

1e Leveringen en diensten belast met 0% of 
niet bij u belast

 

2 Verleggingsregeling: btw naar u verlegd  

2a Leveringen/diensten waarbij de heffing 
van ob naar u is verlegd

 

3 Leveringen naar het buitenland  
(vanuit Nederland)

 

3a Leveringen naar landen buiten de EU 
( uitvoer)

 

3b Leveringen naar landen binnen de EU  

3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  

4 Leveringen vanuit het buitenland  
(naar Nederland):

 

4a Leveringen uit landen buiten de EU 
( invoer)

 

4b Verwervingen van goederen uit landen 
binnen de EU

 

5 Voorbelasting en eindtotaal +

5a Verschuldigde ob: tel totaal van de 
 rubrieken 1a t/m 4b op

 

5b Voorbelasting  

–

5c Totaal  te betalen  

Totaal  te ontvangen  

 26 Elektronicahandelaar M. Jansen te Purmerend heeft de volgende gegevens verzameld 
voor de aangifte omzetbelasting over de maand december:

 – Vanuit zijn verkoopboek:
• omzet 21% Nederland € 200.000,– exclusief € 42.000,– btw;
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• omzet btw verlegd Nederland € 23.000,–;
• omzet 9% Nederland € 140,– exclusief € 12,60 btw;
• omzet icl (ondernemers binnen eu) € 145.000,–;
• omzet export (naar buiten de eu) € 12.500,–.

 – Vanuit zijn inkoopboek:
• inkopen in Nederland € 10.003,– exclusief € 2.100,23 btw;
• inkopen uit Azië (import) € 80.000,– (21%-goederen);
• icv (inkopen uit eu-landen) € 40.000,– (21%-goederen);
• inkopen waarbij de btw naar M. Jansen is verlegd € 30.000,– (21%-goederen).

 – Kostenboekingen:
• bedrijfskosten € 25.300,– exclusief € 5.100,12 btw;
• investeringen € 50.000,– exclusief € 10.500,– btw;
• relatiegeschenken aan particulieren € 2.000.– exclusief € 420,– btw.

 – Privéboekingen:
• voor dochter uit de zaak gehaald een laptop ter waarde van € 300,– (exclusief 21% 

btw);
• auto van de zaak, waarvan geen kilometeradministratie aanwezig is, heeft een catalo-

gusprijs van € 20.000,–. De auto is het hele jaar gebruikt.

Gevraagd
 a Bereken hoeveel btw M. Jansen als voorbelasting mag terugvragen in december.

 b Vul het btw-aangifteformulier op de volgende pagina in voor deze ondernemer.
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Aangifteformulier omzetbelasting Bedrag waarover 
omzetbelasting 
wordt berekend

Omzetbelasting

Afronden op hele euro’s

1 leveringen en/of diensten binnenland  

1a Leveringen/diensten belast met 21%  

1b Leveringen/diensten belast met 9%  

1c Leveringen/diensten belast met overige 
tarieven behalve 0%

 

1d Privégebruik  

1e Leveringen en diensten belast met 0% of 
niet bij u belast

 

2 Verleggingsregeling: btw naar u verlegd  

2a Leveringen/diensten waarbij de heffing 
van ob naar u is verlegd

 

3 Leveringen naar het buitenland  
(vanuit Nederland)

 

3a Leveringen naar landen buiten de EU 
( uitvoer)

 

3b Leveringen naar landen binnen de EU  

3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  

4 Leveringen vanuit het buitenland  
(naar Nederland):

 

4a Leveringen uit landen buiten de EU 
( invoer)

 

4b Verwervingen van goederen uit landen 
binnen de EU

 

5 Voorbelasting en eindtotaal +

5a Verschuldigde ob: tel totaal van de 
 rubrieken 1a t/m 4b op

 

5b Voorbelasting  

–

5c Totaal  te betalen  

Totaal  te ontvangen  

 27 Een installatiebedrijf heeft over december de volgende gegevens aan de administratie 
ontleend:

 – Verkopen:
• omzet hoog in Nederland € 234.587,78 incl. btw;
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• omzet laag in Nederland € 36.667,– excl. btw;
• verkocht aan Duitse ondernemer € 12.000,– excl. 21% btw;
• verkocht aan ondernemer in VS € 8.800,– excl. 9% btw;
• factuur waarbij btw is verlegd naar opdrachtgever € 4.300,20 excl. 21% btw.

 – Inkopen:
• factuur waarbij btw naar ons is verlegd € 6.212,– excl. 9% btw;
• factuur voor gekochte materialen € 2.000,– excl. 21% btw;
• gekocht van ondernemer in België goederen voor € 2.267,11 excl. 9% btw;
• gekocht van ondernemer in Zuid-Afrika goederen voor € 6.404,96 excl. 21% btw.

 – Overig:
• De ondernemer maakt sinds 1 maart gebruik van de auto van de zaak. De auto heeft 

€ 20.000,– gekost, heeft een dagwaarde van € 18.000,– en een cataloguswaarde van 
€ 28.900,–. Deze auto wordt in ruime mate privé gebruikt gedurende de 306 dagen 
van dit jaar (periode 1 maart t/m 31 december). (Ga ervan uit dat het jaar 365 dagen 
heeft.)

• Goederen uit de zaak gehaald voor privé met een inkoopprijs van € 134,–. Beide be-
dragen zijn exclusief 9% btw.

Gevraagd
 a Bereken de voorbelasting voor het installatiebedrijf.

 b Verzorg de btw-aangifte voor december.
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Aangifteformulier omzetbelasting Bedrag waarover 
omzetbelasting 
wordt berekend

Omzetbelasting

Afronden op hele euro’s

1 leveringen en/of diensten binnenland  

1a Leveringen/diensten belast met 21%  

1b Leveringen/diensten belast met 9%  

1c Leveringen/diensten belast met overige 
tarieven behalve 0%

 

1d Privégebruik  

1e Leveringen en diensten belast met 0% of 
niet bij u belast

 

2 Verleggingsregeling: btw naar u verlegd  

2a Leveringen/diensten waarbij de heffing 
van ob naar u is verlegd

 

3 Leveringen naar het buitenland  
(vanuit Nederland)

 

3a Leveringen naar landen buiten de EU 
( uitvoer)

 

3b Leveringen naar landen binnen de EU  

3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  

4 Leveringen vanuit het buitenland  
(naar Nederland):

 

4a Leveringen uit landen buiten de EU 
( invoer)

 

4b Verwervingen van goederen uit landen 
binnen de EU

 

5 Voorbelasting en eindtotaal +

5a Verschuldigde ob: tel totaal van de 
 rubrieken 1a t/m 4b op

 

5b Voorbelasting  

–

5c Totaal  te betalen  

Totaal  te ontvangen  



Proeftoets Omzetbelasting   129

Proeftoets Omzetbelasting

 

 1 Geef van ieder van de posten A t/m E aan of de btw mag worden teruggevorderd.

 a Aankoop auto van de zaak: € 4.000,– exclusief € 840,– btw.
 b Advertentie gezet in de krant voor een hulp in de huishouding: € 121,– inclusief 21% btw.
 c Rekening van café na een dag hard werken voor de zaak: € 20,– exclusief € 4,20 btw.
 d Koelkast gekocht voor de kantine van het bedrijf waar twee werknemers in dienst zijn, 

zodat deze werknemers hun lunch koud kunnen nuttigen: € 1.000,– excl. € 210,– btw.
 e Tv gekocht voor het bedrijf, zodat kinderen van klanten tekenfilms kunnen kijken: 

€ 300,– excl. € 63,– btw.

a

b

c

d

e

 2 Hoe kan een ondernemer die alleen vrijgestelde prestaties levert, de door de ondernemer 
betaalde zakelijke btw terugvorderen?

 3 Geef van de volgende producten/diensten aan onder welk btw-tarief ze vallen: 0%, 9%, 
2,7%, 21% of vrijgesteld.

 a Wijn  .........
 b Leesboeken  .........
 c Behandeling in het ziekenhuis  .........
 d Levering van goederen aan een onderneming in China  .........
 e Privégebruik van een auto die als ondernemingsvermogen is aangemerkt  .........
 f Verzekeringspremie voor fabriekshal  .........
 g Postverkeer  .........
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 4 Bij een doe-het-zelfzaak staat een zaagmachine te koop voor € 484,–. Een klant wil deze 
kopen, maar ziet dat deze licht beschadigd is en spreekt met de verkoper af dat er 10% 
korting wordt gegeven (gereedschap = 21%-tarief).

Gevraagd
Bereken de uiteindelijke verkoopprijs exclusief btw voor de doe-het-zelf-zaak.

 5 Een handelaar in tweedehands goederen valt onder de margeregeling. Hij koopt voor 
€ 200,– een fiets van een particulier. De handelaar verkoopt deze fiets later voor € 247,60 
via de margeregeling.

Gevraagd
 a Bereken de winst die deze handelaar maakt.

Stel dat de klant een ondernemer was en dat hij een btw-bon wil hebben van deze aan-
koop. De handelaar wil wel dezelfde winst maken als bij a berekend.

 b Bereken de verkoopprijs van deze fiets.
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 6 Een groothandelaar (die maandelijks zijn btw-aangifte moet indienen) levert op 29 de-
cember een partij ski’s af bij een sportwinkel. De ski’s waren besteld op 1 november. De 
groothandelaar stuurt de factuur op met als datum 10 januari.

Gevraagd
 a Is de factuur tijdig opgemaakt?

 b In welke aangifteperiode moet deze factuur worden verwerkt?

 c Op welke datum moet de btw-aangifte waarop deze transactie is verwerkt, bij de Belas-
tingdienst binnen zijn?

 7 Nederlandse ondernemingen doen de volgende inkopen en verkopen:
A Een Amsterdams restaurant koopt bij een Duitse fabriek een nieuwe keuken.
B Een ondernemer in Utrecht koopt bij een ondernemer in Brazilië een scheepslading 

koffiebonen.
C Albert Heijn verkoopt twee kratjes bier aan een Franse toerist.
D Een exporteur verkoopt 30 koelkasten aan een Italiaanse winkelketen.

Gevraagd
 a Geef voor de Nederlandse ondernemingen (A t/m D) aan of er sprake is van icl, icv, im-

port of export, of geen van deze vier.

A

B

C

D

 b In welk land (A t/m D) is men de btw verschuldigd?

A

B

C

D
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 c Geef bij ieder onderdeel aan of er sprake is van het bestemmingslandbeginsel of het oor-
sprongslandbeginsel.

A

B

C

D

 8 Geef van de volgende ondernemers aan of ze onder het kasstelsel of het factuurstelsel 
vallen:

 a Een fabriek die broodbakmachines produceert  .........
 b Een winkel in sportartikelen  .........
 c Een accountant die zich gespecialiseerd heeft in btw-aangiftes  .........
 
 9 Ondernemer Yilmaz voert vooral activiteiten uit die voor de ob onder het 21%-tarief val-

len. Voor de btw-aangifte van het vierde kwartaal zijn de volgende gegevens beschikbaar:
 – Hij heeft zelf de volgende facturen verstuurd:

• facturen in verband met leveringen 21%: btw € 100.000,– exclusief btw;
• factuur in verband met levering 9%-goederen: € 217,– inclusief btw;
• facturen waarbij de btw is verlegd: factuurbedrag € 8.000,–;
• factuur in verband met levering aan een ondernemer in Australië: € 1.000,–;
• factuur in verband met levering aan een ondernemer in Oostenrijk: € 2.000,–.

 – Hij heeft de volgende facturen ontvangen:
• rekening van een hotel: € 130,80; het betreft een overnachting van € 109,– en een ont-

bijt van € 21,80;
• factuur in verband met reparatie van de auto van de zaak na een aanrijding tijdens het 

boodschappen doen, € 1.000,– exclusief € 210,– btw;
• facturen in verband met inkopen € 20.001,– excl. € 4.200,24 btw;
• facturen waarbij de btw naar Yilaz is verlegd, factuurbedrag € 5.000,–.

 – Verdere gebeurtenissen:
• voor eigen gebruik goederen uit de zaak genomen ter waarde van € 100,– excl. 21% btw;
• Privégebruik van de auto van de zaak. Catalogusprijs is € 10.000,–, de echte aanschaf-

prijs was € 6.000,–. De auto is het hele jaar gebruikt.

Gevraagd
 a Bereken hoeveel btw de onderneming in het vierde kwartaal mag terugvragen als voor-

belasting (lever de berekening mee in).
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 b Vul de btw-aangifte voor deze ondernemer in op de volgende pagina.

 c Op welke datum moet de aangifte bij de Belastingdienst zijn ingeleverd?
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Aangifteformulier omzetbelasting Bedrag waarover 
omzetbelasting 
wordt berekend

Omzetbelasting

Afronden op hele euro’s

1 leveringen en/of diensten binnenland  

1a Leveringen/diensten belast met 21%  

1b Leveringen/diensten belast met 9%  

1c Leveringen/diensten belast met overige 
tarieven behalve 0%

 

1d Privégebruik  

1e Leveringen en diensten belast met 0% of 
niet bij u belast

 

2 Verleggingsregeling: btw naar u verlegd  

2a Leveringen/diensten waarbij de heffing 
van ob naar u is verlegd

 

3 Leveringen naar het buitenland  
(vanuit Nederland)

 

3a Leveringen naar landen buiten de EU 
( uitvoer)

 

3b Leveringen naar landen binnen de EU  

3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  

4 Leveringen vanuit het buitenland  
(naar Nederland):

 

4a Leveringen uit landen buiten de EU 
( invoer)

 

4b Verwervingen van goederen uit landen 
binnen de EU

 

5 Voorbelasting en eindtotaal +

5a Verschuldigde ob: tel totaal van de 
 rubrieken 1a t/m 4b op

 

5b Voorbelasting  

–

5c Totaal  te betalen  

Totaal  te ontvangen  


