Stavorenweg 8
2803 PT Gouda

ZO GA JE SLIM OM MET JE BELASTINGAANGIFTE

Misschien niet het spannendste moment van het jaar, het invullen van je
belastingaangifte. Maar je kunt er wel geld mee verdienen. Dus doe je best!
Het is zonde om geld te laten liggen, zeker als je er recht op hebt. Ik zie bij mijn klanten vaak
dingen die fout gaan. Soms in hun voordeel, maar vaak ook in hun nadeel. Hieronder de
voornaamste aandachtspunten:
•

•

•

•

De belangrijkste is: doe in elk geval aangifte, want je laat misschien geld liggen. Heb
je bijvoorbeeld vorig jaar als student een bijbaantje gehad? Grote kans dat je
belasting kunt terugvragen door aangifte te doen. Dat is een technisch verhaal, maar
dat komt door de heffingskortingen.
Ook een belangrijke manier om geld te verdienen met je aangifte: heb je een fiscaal
partner (wat meestal bij stellen het geval is)? Neem de tijd om aan het eind van de
aangifte te spelen met de verdeling. Je mag namelijk sommige aftrekposten
willekeurig onderling verdelen. Dat betekent dat jullie niet de werkelijke verdeling
van aftrekposten hoeven aan te houden, maar deze posten mogen verdelen op een
manier die jullie het beste uitkomt. Ofwel: zodat je zo min mogelijk belasting betaalt.
Dat begint al met het simpele feit dat je geen belasting hoeft te betalen als je 47 euro
of minder verschuldigd bent. Het programma van de Belastingdienst is in dit opzicht
erg handig.
Doe ook zo snel mogelijk aangifte. Je mag de aangifte uitstellen tot september, maar
dat is zinloos en duur. Zinloos omdat je toch een keer aangifte moet doen, mogelijk
duur omdat je 4 procent belastingrente moet betalen als je belasting moet bijbetalen
en je na 1 april aangifte doet.
Veel kosten rondom je hypotheek zijn aftrekbaar. Denk aan de afsluitkosten,
taxatiekosten en de boeterente die je betaalt als je je hypotheek oversluit. Vooral die
laatste kan een flinke aftrekpost zijn, omdat het vaak om duizenden of zelfs
tienduizenden euro’s gaat.
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Vergeet de inleg op je privépensioen niet af te trekken. Steeds meer werknemers
hebben geen pensioenregeling via hun werkgever, maar moeten zelf
pensioen opbouwen met een lijfrente. De regels voor de maximale aftrek zijn idioot
ingewikkeld en daarom gaat het vaak fout en trekken mensen te weinig af. Zonde.
Als je meer dan 50.000 euro aan spaargeld en ander vermogen hebt, moet je
misschien vermogensbelasting betalen. Maar: van je vermogen mag je schulden
aftrekken die geen hypotheek zijn, zoals een studieschuld, een creditcardschuld of
een consumptief krediet. Zo betaal je minder belasting.
Ben je zzp’er of had je naast je salaris inkomsten als freelancer of met andere
nevenactiviteiten? Vergeet niet de gemaakte kosten af te trekken, zoals telefoon- en
reiskosten en kilometers met je eigen auto.

Twijfelt u of heeft u hulp nodig. Wij van HEJO Advies & Administratie staan graag
voor u klaar. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0182-364838 of via mail:
info@hejoadvies.nl of rita@hejoadvies.nl
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