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Tips en aandachtspunten Inkomstenbelasting: 

Trek rente af die via schenking op lening voor eigen woning is afgeboekt  

De rente die kinderen verschuldigd worden op een geldlening van hun ouders voor de aanschaf of 

verbetering van een eigen woning, kan jaarlijks door de ouders worden terug geschonken. De Hoge 

Raad heeft beslist dat de rente ook aftrekbaar is als deze eerst wordt bijgeschreven op de lening en 

later wordt afgelost door middel van een schenking. 

Verlaag box 3-vermogen door vooruitbetaling hypotheekrente  
Wie vermogensrendementsheffing in box 3 moet betalen, kan zijn vermogen per 1 januari 2016 
verminderen door al in 2015 hypotheekrente vooruit te betalen. In 2015 is het hoogste tarief voor 
aftrek van hypotheekrente ook nog eens hoger (51%) dan in 2016 (50,5%). Het moet wel gaan om 
hypotheekrente die betrekking heeft op maximaal de eerste zes maanden van 2016.  
! Als door de vooruitbetaling in 2015 in 2016 wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aftrek 

wegens geen of geringe eigenwoningschuld, bestaat daar toch geen recht op. 

Maak (tijdig) gebruik van aftrek lijfrentepremies  
Bij een pensioentekort mag maximaal 13,8% van de premiegrondslag als premies voor lijfrenten in 
aftrek worden gebracht op het inkomen in box 1. Hierop komen nog in mindering de opbouw van 
pensioenaanspraken en de dotaties aan de oudedagsreserve.  

 De aftrek van lijfrentepremies in box 1 geldt vanaf 2015 slechts tot een pensioengevend loon 
van € 100.000.  

 Een lijfrentepremie moet uiterlijk op 31 december 2015 zijn betaald, wil deze nog tot aftrek 
kunnen komen in 2015.  

 Wanneer een ondernemer in 2015 zijn onderneming staakt en de stakingswinst vóór 1 juli 
2016 omzet in een lijfrente, is in 2015 ook de premie aftrekbaar die in de eerste helft van 2016 
wordt betaald. Hetzelfde geldt bij de omzetting van een oudedagsreserve in een lijfrente. 
 

Dien een T-biljet in om belasting terug te krijgen bij kleine (bij)banen  
Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel 
loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In dat geval kan het te veel ingehouden 
bedrag aan loonbelasting via een T-biljet worden teruggevraagd. T-biljetten moeten binnen vijf jaar na 
het einde van het desbetreffende kalenderjaar worden ingediend en de teruggave moet minimaal € 14 
bedragen. Tot en met 31 december 2015 kunnen de T-biljetten over 2010 en latere jaren nog worden 
ingediend.  

 Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte 

onbedoeld leidt tot een te betalen bedrag in plaats van tot een teruggave. 

Voldoe aan het urencriterium voor ondernemersfaciliteiten  
Voor de zelfstandigenaftrek, de speur- en ontwikkelingsaftrek, de meewerkaftrek en de 
oudedagsreserve geldt een urencriterium. Minimaal 1.225 uren moeten in een kalenderjaar zijn 
besteed aan de onderneming en ook nog eens minimaal 50% van de beschikbare tijd.  

  

  



                           
 
 

 Voor startende ondernemers geldt een soepeler urencriterium doordat de 50%-eis niet geldt. 
Startende ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben genoeg aan 800 
ondernemingsuren om te voldoen aan het urencriterium.  

 Deeltijdondernemers, die naast hun onderneming een dienstbetrekking hebben, zullen 
doorgaans niet kunnen voldoen aan het urencriterium. Rechtbank Den Haag heeft beslist dat 
de reistijd die is gemaakt voor de dienstbetrekking, niet meetelt voor de uren die voor de 
dienstbetrekking worden gemaakt, maar Hof Den Haag besliste daarna dat die uren wel 
meetellen. De Hoge Raad moet hier nog over beslissen. Deeltijdondernemers kunnen zich 
voorlopig op het standpunt stellen dat de reistijd van de dienstbetrekking niet meetelt voor de 
uren van de dienstbetrekking. Hierdoor zullen zij iets gemakkelijker kunnen voldoen aan het 
urencriterium.  

 Ondernemers die twee jaar achter elkaar niet voldoen aan het urencriterium, moeten de 
oudedagsreserve belast laten afnemen met het bedrag van de oudedagsreserve dat hoger is 
dan het ondernemingsvermogen. 
 

Let op nieuwe uitzonderingen op partnerbegrip  
Vanaf 2016 komen er twee nieuwe uitzonderingen op het partnerbegrip: (1) bij huisvesting in een 
opvanghuis en (2) bij stiefkinderen. Om niet te worden aangemerkt als fiscale partner, moet wel 
worden voldaan aan enkele voorwaarden.  

 Bij huisvesting in opvanghuis: Twee personen die zijn gehuisvest in een opvanghuis met een 
kind van een van beiden, worden tijdens dat verblijf niet als partners aangemerkt. Zij moeten 
dan wel een afschrift van de gemeentelijke beschikking in de zin van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 verstrekken aan de inspecteur.  

 Bij stiefkinderen: In het voor de fiscaliteit en toeslagen geldende partnerbegrip is bepaald dat 
de bloedverwant in de eerste graad van de belastingplichtige in ieder geval niet wordt 
aangemerkt als diens partner, tenzij beiden bij de aanvang van het kalenderjaar 27 jaar zijn. 
Vanaf 2016 geldt deze uitzondering ook voor aanverwanten in de eerste graad.  
 

Kosten van verhuizing van startende ondernemer soms aftrekbaar  
Een startende ondernemer die in het kader van zijn startende onderneming verplicht moet verhuizen 
naar een bepaald(e) regio of rayon, kan de verhuiskosten onder voorwaarden ten laste van de winst 
van zijn onderneming brengen.  
 
Trek huisvestingskosten van privéhuurwoning ondernemer af  

Een ondernemer die zijn onderneming drijft vanuit zijn privéhuurwoning, kan volgens een uitspraak 

van Rechtbank Noord-Nederland een deel van de huurkosten ten laste van de winst van zijn 

onderneming brengen. Hof Den Haag besliste eerder dat dit niet kon, maar tegen die uitspraak is 

cassatie ingesteld. Het is verdedigbaar om huurlasten van een privéhuurwoning (deels) ten laste van 

de onderneming te brengen als de onderneming (mede) vanuit de huurwoning wordt gedreven. 

Dien middelingsverzoek in bij sterk wisselend inkomen  
Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren 
sterk heeft gewisseld, kan aanspraak bestaan op een middelingsteruggave. Dit houdt in dat het 
inkomen van drie jaren in gelijke delen over die jaren wordt verdeeld. Voorwaarde voor middeling is 
dat de aanslagen over de desbetreffende drie jaren definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn 
geworden. Elk te middelen jaar mag slechts één keer in een middelingsverzoek zijn begrepen. Het 
loont om vooraf het verzoek voor een middelingsteruggave goed door te rekenen om de meest 
gunstige jaren te bepalen voor het middelingsverzoek. Middeling kan ook een aardige optie zijn voor 
personen die kort geleden hun eerste "echte" baan hebben gekregen en de jaren daarvoor een 
vakantiebaan of een bijbaan hebben gehad.  

 Het bedrag van de teruggave moet hoger zijn dan een bepaalde drempel (2015: € 545).  

 Bij een middelingsverzoek mag niet alleen rekening worden gehouden met het 
inkomstenbelastingdeel maar moet ook rekening worden gehouden met de premie 
volksverzekeringen.  
 



                           
 
 

 In een besluit is onder voorwaarden goedgekeurd dat als geheel kalenderjaar mag worden 
aangemerkt, het kalenderjaar waarin slechts een deel van dat jaar binnenlandse 
belastingplicht bestond als gevolg van overlijden. Het besluit werkt terug tot en met 23 juni 
2014.  

 
Vraag (maximaal) vier maanden uitstel bij betalingsproblemen  
Ondernemers die belastingschulden niet kunnen betalen, kunnen telefonisch vragen om uitstel van 
betaling van maximaal vier maanden. Dit geldt alleen voor schulden tot € 20.000.  

 Wanneer wordt gebruikgemaakt van deze betalingsregeling, is wel invorderingsrente 
verschuldigd. Deze bedraagt sinds 1 april 2014 4%.  

 Let op: Telefonisch uitstel vragen is geen melding betalingsonmacht. 
 
Los kleine hypotheek af om eigenwoningforfait te ontlopen  
Het kan interessant zijn om een kleine hypotheek af te lossen, die nog rust op een eigen woning. Voor 
een eigen woning geldt het eigenwoningforfait. Deze bijtelling op het inkomen verlaagt de aftrek van 
hypotheekrente. Als er geen of een kleine hypotheek op de eigen woning rust, hoeft (een deel van) 
het eigenwoningforfait niet bij het inkomen te worden geteld.  

 Een bijkomend voordeel van het aflossen van een kleine hypotheek is dat het box 3-inkomen 
minder zal worden, zodat de aflossing ook nog eens belasting in box 3 kan besparen. 

 
ZZP'er kan lijfrente laten uitkeren bij arbeidsongeschiktheid  
Om te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, kunnen ZZP'ers sinds 1 januari 2015 een 
lijfrente (gedeeltelijk) eerder opnemen zonder dat revisierente wordt verschuldigd. De regeling geldt 
alleen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, als de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet is bereikt. Er 
geldt voor 2015 een maximum afkoopbedrag van € 40.000. De ontvangen afkoopsom behoort wel tot 
het box 1-inkomen. Bij gedeeltelijke afkoop van de lijfrente blijft het restant onder het lijfrenteregime 
van box 1 vallen. 
 
Extra aftrek voor gift aan culturele instelling tot 2018  
Een schenking aan een culturele instelling levert een hogere aftrek in de inkomstenbelasting op door 
de zogeheten "multiplier". Voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting mag de gift namelijk met 25% 
worden verhoogd, met een maximum van € 1.250.  

 De "multiplier" geldt tot en met het belastingjaar 2017. 
 
Auto kopen of leasen kan aantrekkelijker zijn in 2015 dan in 2016 of in 2017  
De bijtellingsregeling voor het privégebruik van de (bestel)auto van de zaak wordt in 2016 aangepast 
en is dan als volgt: 15% bijtelling voor auto's met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gr/km, 21% bijtelling 
voor auto's met een CO2-uitstoot van 51 t/m 106 gr/km en 25% bijtelling voor auto's met een CO2-
uitstoot van meer dan 106 gr/km. Verder blijft de 4%-bijtellingscategorie in 2016 gehandhaafd en deze 
geldt dan voor volledig elektrische auto's (zonder CO2-uitstoot). Bestaat het voornemen om binnen 
afzienbare tijd een of meer auto's ter beschikking te gaan stellen aan werknemers, wacht dan niet tot 
2016.  

 Leasecontracten die vóór 1 januari 2016 zijn aangegaan, blijven onder het huidige 
bijtellingsregime vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum 
van 60 maanden. 

 
Gebruik VAR tot vervanging door modelovereenkomst in 2016  
Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) worden in de loop van 2016 beiden 
verantwoordelijk voor de kwalificatie van hun arbeidsrelatie. Dan verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie 
(VAR) en treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking, waarschijnlijk per 1 
april 2016. Tot die tijd blijft de VAR 2014 of 2015 geldig, zolang het werk hetzelfde blijft en wordt 
uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden.  

 Verandert het werk of veranderen de omstandigheden en de voorwaarden waaronder de 
opdrachtnemer werkt, dan moet deze een nieuwe VAR aanvragen. 

  



                           
 
 
 
Maak gebruik van één van de regelingen om bijtelling voor bestelauto te voorkomen  
Voor bestelauto's bestaan diverse regelingen die ervoor zorgen dat geen bijtelling in aanmerking hoeft 
te worden genomen. Zowel de werkgever (ook zzp-er) als de werknemer moet hierbij verschillende 
voorwaarden in acht nemen.  

 Maximaal 500 km privé rijden: vereenvoudigde rittenadministratie.  

 Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik: geen privékilometers rijden, zodat een rittenregistratie 
niet nodig is.  

 De bestelauto is nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.  

 Doorlopend afwisselend gebruik door verschillende bestuurders: de werkgever betaalt € 300 
per jaar per auto aan loonbelasting.  

 Schriftelijk verbod op privégebruik of verbod om bestelauto mee naar huis te nemen met 
daaraan gekoppeld een boetebepaling. De werkgever moet toezicht uitoefenen op het 
naleven van het verbod en de verbodsbepaling moet worden opgenomen in de 
loonadministratie.  

 
 Als een beroep wordt gedaan op optie 3, dan is het aan te raden om met de Belastingdienst te 

overleggen of een bepaalde bestelauto nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van 
goederen. Hierover is inmiddels veel rechtspraak verschenen.  

 De Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto moet worden ingetrokken voordat die 
bestelauto voor privédoeleinden wordt gebruikt. Gebeurt dit niet, dan is sprake van een 
overtreding, waarvoor (in 2015) een vergrijpboete van maximaal € 5.278 kan worden 
opgelegd (of 100% van de belasting over de bijtelling voor het privégebruik als dit minder is). 
 

 

Tips en aandachtspunten Omzetbelasting: 

Houd rekening met lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP  
Vanaf 2016 moeten ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren 
aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties), voortaan maandelijks een 
opgaaf ICP indienen. In 2015 geldt nog een grens van € 100.000 per kwartaal. De EU heeft er echter 
op gewezen dat Nederland de EU-regels niet goed toepast. Ondernemers die nu al de nieuwe 
kwartaalgrens overschrijden, moeten er dus rekening mee houden dat zij straks maandelijks een 
opgaaf ICP moeten doen.  
 
Pas kleineondernemersregeling toe bij een laag btw-bedrag  
Ondernemers die op jaarbasis maximaal € 1.883 aan BTW (na aftrek van voorbelasting) zijn 
verschuldigd, komen in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft de 
ondernemer een deel van de BTW niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% als de 
ondernemer op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan BTW is verschuldigd.  

 Let op: De KOR geldt niet voor rechtspersonen.  

 Let op: Bij ondernemers met meerdere ondernemingen is de KOR slechts éénmaal toe te 
passen voor alle ondernemingen gezamenlijk.  

 
Vraag BTW over facturen van niet-betalende debiteuren terug  
BTW die al is afgedragen maar niet (meer) kan worden geïnd van de debiteur, kan bij de 
Belastingdienst worden teruggevraagd. Deze BTW mag niet worden aangegeven op het 
suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende aangifte BTW, maar moet in briefvorm worden 
ingediend bij de Belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het 
aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen.  

 Het is aan te raden om de desbetreffende factuur mee te sturen.  
 
Benut btw-voordeeltje voor particuliere verhuurders van garageboxen  
De verhuur van een onroerende zaak is vrijgesteld van de heffing van BTW. Een uitzondering hierop 
is de verhuur van lig- en bergplaatsen voor voertuigen. Deze verhuur is belast met BTW. Hof Den 
Bosch heeft echter op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie beslist dat de  



                           
 
 
verhuur van een garagebox is vrijgesteld van BTW. Deze zaak is vooral interessant voor eigenaren 
met meerdere verhuurde garageboxen. De particulier die maar één of slechts enkele garageboxen 
verhuurt, zal immers vaak onder de kleineondernemersregeling vallen en toch al geen BTW betalen.  

 Let op: als vrijgesteld wordt verhuurd, bestaat ook geen recht meer op aftrek van 
voorbelasting. 

 
Neem BTW over privégebruik auto op in laatste aangifte  
Als de auto van de zaak ook privé wordt gebruikt, moet de in aftrek gebrachte BTW over het 
privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar worden gecorrigeerd. Uit de administratie moet 
blijken wat het privégebruik is geweest, waarbij woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt. 
Als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt, is het ook 
toegestaan om 2,7% van de catalogusprijs van de auto (dat is de prijs inclusief BTW en BPM) als 
privégebruik voor de BTW in aanmerking te nemen als zogenaamde fictieve dienst.  

 Is een auto vanaf het jaar van ingebruikneming vijf jaren in de onderneming gebruikt en 
behoort de auto tot het bedrijfsvermogen van de ondernemer, dan mag rekening gehouden 
worden met fictieve dienst van 1,5% van de cataloguswaarde. Ook als bij de aanschaf van de 
auto geen BTW in aftrek is gebracht, mag voor de berekening van de BTW over het 
privégebruik worden uitgegaan van deze 1,5%. 

 
Vraag tijdig in andere EU-lidstaten betaalde BTW terug  
Ondernemers die BTW hebben betaald in andere EU-lidstaten, kunnen deze door middel van een 
elektronisch verzoek bij de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Hiervoor geldt een termijn van 
negen maanden.  

 De BTW over 2015 kan dus tot en met 30 september 2016 worden teruggevraagd. 
 
 

Tips en aandachtspunten Erf- en Schenkbelasting: 

Benut de (jaarlijkse) reguliere schenkingsvrijstellingen  
Ouders kunnen jaarlijks aan ieder van hun kinderen een schenking doen zonder dat het kind daarover 
schenkbelasting is verschuldigd. In 2015 is het vrijgestelde bedrag voor schenkingen per kind € 5.277. 
Aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar mag eenmalig € 25.322 (bedrag 2015) belastingvrij worden 
geschonken. Als het eigen kind buiten deze leeftijdgrenzen valt maar zijn of haar partner (echtgenoot 
of geregistreerde partner) voldoet wel aan deze leeftijdseis, kan toch worden gebruikgemaakt van de 
regeling. Er geldt een hogere vrijstelling van € 52.752 (bedrag 2015) wanneer wordt geschonken voor 
aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning, de afkoop van een recht van erfpacht, 
opstal of beklemming, de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld of een kostbare studie of 
opleiding. Aan andere verkrijgers (bijvoorbeeld een kleinkind) mag belastingvrij € 2.111 (bedrag 2015) 
worden geschonken.  

 De hoge (eenmalige) vrijstelling schenkbelasting geldt per ouderpaar. Als de ouders zijn 
gescheiden, kan een vrijstelling dus maar één keer worden benut.  

 Door tijdens leven te schenken, wordt het vermogen van de schenkers verlaagd, waardoor 
uiteindelijk erfbelasting wordt bespaard. Ook wordt het inkomen in box 3 van de schenkers 
verlaagd. Bij de begiftigden valt het geschonken vermogen wél in box 3. 

 
Voorkom dat een kind een schenking moet delen met de ex-partner  
Als een ouder schenkt aan een kind dat in gemeenschap van goederen is getrouwd, loopt het kind het 
risico dat bij scheiding de schenking moet worden gedeeld met de ex-partner. Als de schenker (de 
ouder) een uitsluitingsclausule verbindt aan de schenking, blijft het geschonken bedrag 
privévermogen van het eigen kind. Het is mogelijk een versoepelde uitsluitingsclausule op te nemen. 
Dit houdt in dat de uitsluitingsclausule alleen van toepassing is als het huwelijk door echtscheiding 
wordt ontbonden, maar niet als het huwelijk eindigt door overlijden.  

 De schenking behoort bij overlijden dan alsnog tot de gemeenschap van goederen waardoor 
de partner minder of geen erfbelasting over de (geërfde) schenking betaalt.  

 
  



                           
 
 
Kijk kritisch naar een schenking onder schuldigerkenning  
Als het niet gewenst is dat de schenker de beschikkingsmacht over de liquide middelen verliest, kan 
worden geschonken op papier door in een notariële schenkingsakte op te nemen dat het bedrag wordt 
schuldig erkend. Bij een schenking onder schuldigerkenning is de schenker verplicht jaarlijks 6% rente 
te vergoeden aan de ontvanger.  

 Deze rente moet daadwerkelijk worden betaald en mag niet worden bijgeschreven op de 
hoofdsom. 

 
Maak gebruik van gunstige leningconstructie met kinderen voor eigen woning Ouders kunnen 
een lening verstrekken aan hun kind voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van de eigen 
woning van het kind. Als daarvoor een leningsovereenkomst wordt opgesteld, kan het kind de rente 
die het betaalt aan de ouders, aftrekken in box 1 als ook wordt voldaan aan de eisen die worden 
gesteld aan eigenwoningschulden. Aftrek is ook mogelijk als de ouders dan de rente jaarlijks (deels) 
kwijtschelden met het bedrag van de schenkingsvrijstelling.  
 
Leen voordelig geld uit als de lening bij het kind in box 1 valt  
Het is fiscaal voordelig als een ouder geld leent aan een kind, voor wie die lening in box 1 valt. Daarbij 
kan worden gedacht aan een lening voor de eigen woning of een lening voor een onderneming van 
het kind. Voor de ouder is de lening een bezitting in box 3 (waarbij effectief 1,2% inkomstenbelasting 
wordt geheven) maar voor het kind is deze een schuld in box 1 waarvan de rente in aftrek kan komen 
op het box 1-inkomen. De ouder moet een zakelijke rente rekenen over de lening aan het kind. Het 
uitgangspunt is dat de rente daadwerkelijk moet worden betaald.  

 De hoogte van de rente die de ouder aan het kind berekent, moet binnen de grenzen van de 
redelijkheid blijven. Voor de toepassing van de schenkbelasting wordt uitgegaan van 6%. 

 
Maak gebruik van ruimere schenkingsvrijstelling  
De eenmalige hoge vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen 
tussen 18 en 40 jaar, die verband houden met de eigen woning wordt vanaf 2017 verruimd. Het 
bedrag wordt verhoogd van € 53.016 (2016) tot € 100.000 (2017). Vanaf 2017 vervalt de beperking 
dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor ook buiten de 
gezinssituatie kan worden gebruikgemaakt van de vrijstelling. De begunstigde moet echter nog steeds 
tussen 18 en 40 jaar zijn. De vrijstelling hoeft niet in één keer te worden benut, maar mag over drie 
achtereenvolgende jaren worden verspreid.  

 De schenking moet worden gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, 
de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning of 
voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de eerder vervreemde 
eigen woning.  

 Een eerdere schenking voor de eigen woning in 2015 of 2016 komt in mindering op de vanaf 
2017 geldende verruimde vrijstelling. Het heeft dus niet altijd zin voor ouders om te wachten 
met een schenking voor de eigen woning tot 2017. Uitstel tot dat jaar kan ook te laat zijn als 
de beoogde begiftigde dan inmiddels 40 jaar oud is. 

 
Doe tijdig aangifte bij schenking boven vrijstelling(en)  
Als in 2015 meer is geschonken dan de vrijstelling(en), moet vóór 1 maart 2016 aangifte 
schenkbelasting worden gedaan. Is gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstellingen, dan moet dat in 
de aangifte schenkbelasting of in de vorm van een brief worden aangegeven. De Belastingdienst moet 
immers weten of, en zo ja, voor welk bedrag de schenkingsvrijstelling is benut. 
 
Bekijk optie van beneficiaire aanvaarding bij erfenis van alleen woning  
De laatste jaren zijn veel woningen "onder water" komen te staan. Als een nalatenschap voornamelijk 
bestaat uit een woning, kan het verstandig zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. De 
nalatenschap wordt in dat geval aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving zodat geen 
aansprakelijkheid ontstaat voor de (hypotheek)schulden.  

 Als een erfgenaam helemaal geen vertrouwen heeft in een afwikkeling met een positief saldo, 
kan verwerping van de erfenis een verstandige keuze zijn.  

 
 



                           
 
 

 Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, waardoor erfgenamen beter worden beschermd 
tegen onverwachte schulden van de overledene. Dit geldt dus niet voor schulden die een 
erfgenaam kende of behoorde te kennen. 

 
Vraag uitstel van betaling aan voor geërfde, nog niet verkochte woning  
Als erfgenamen niet in staat zijn om de erfbelasting over een geërfde woning te voldoen, verleent de 
Belastingdienst voor dit soort gevallen uitstel van betaling. Als na een jaar de geërfde woning nog niet 
is verkocht, kan opnieuw uitstel van betaling worden gevraagd. In dat geval verlangt de 
Belastingdienst als zekerheid echter wel dat een hypotheekakte wordt opgemaakt.  

 De Belastingdienst berekent belastingrente over de periode dat uitstel van betaling wordt 
verleend. Dit kan over een wat langere periode aardig oplopen. De belastingrente bedraagt in 
2015 4%. Het kan daarom voordeliger zijn om de erfbelasting uit de eigen middelen te 
betalen, zeker nu de rente op een spaarrekening zo laag is.  

 
Kies voor andere peildatum voor WOZ-waarde van geërfde woning  
Voor de erfbelasting moet worden uitgegaan van de WOZ-waarde van een woning. De peildatum van 
de WOZ-waarde ligt echter altijd (minimaal) een jaar voor de overlijdensdatum. Een erfgenaam kan 
echter kiezen voor de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden of de WOZ-waarde die geldt 
voor het jaar na het jaar van overlijden.  

 In een dalende woningmarkt kan het fiscaal voordelig zijn om te kiezen voor de WOZ-waarde 
van een later jaar. In een stijgende woningmarkt geldt uiteraard dat de WOZ-waarde in het 
jaar van overlijden gunstiger is. 

 
 

Diverse overige tips en aandachtspunten: 

Bewaar administratie over 2008 zeker nog tot 2016  
De administratie van de onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Aan het einde van 2015 kan 
dus de administratie over 2008 en eventueel voorgaande jaren worden weggedaan. Het is echter 
verstandig om niet alles weg te doen. Zo moet in verband met de herzieningstermijn voor de BTW de 
administratie van onroerende zaken tien in plaats van zeven jaar worden bewaard.  

 Permanente documenten, zoals notariële akten, pensioenpolissen en vaststellingsovereen-
komsten met de Belastingdienst, moeten natuurlijk altijd worden bewaard.  

 
Dien aangiften tijdig in om een verzuimboete te ontlopen  
Als de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan (en zal) de 
inspecteur een verzuimboete opleggen. De standaardboete voor de inkomstenbelasting bedraagt 7% 
van het wettelijk maximum van € 5.278 (€ 369) en voor de vennootschapsbelasting 50% van het 
wettelijk maximum (€ 2.639). Wordt voor het einde van de bezwaarfase tegen de boetebeschikking 
alsnog aangifte gedaan, dan wordt de boete voor de inkomstenbelasting gematigd tot 1% van het 
wettelijk maximum (€ 52) en voor de vennootschapsbelasting tot 5% van het wettelijk maximum  
(€ 263).  

 Voorkom dat een verzuimboete wordt opgelegd door tijdig de aangifte in te doen. Als de 
aangifte wordt verzorgd door een gemachtigde, is het verstandig om de vinger aan de pols te 
houden. De belastingplichtige blijft in de meeste gevallen namelijk zelf verantwoordelijk voor 
het tijdig indienen van zijn aangifte. 

 
Houd de DIGID-inloggegevens geheim  
Voor het regelen van nogal wat overheidszaken, waaronder de aangifte inkomstenbelasting, is een 
DIGID met een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Om misbruik door derden of soms zelfs ex-
partners te voorkomen, is het aan te raden om het DIGID-wachtwoord strikt persoonlijk te houden. 
 
  



                           
 
 
 
Zorg dat de administratie op orde is  
Uit de administratie moet op elk gewenst moment de voor de belastingheffing van belang zijnde 
gegevens duidelijk blijken. Deze administratieplicht was al belangrijk, maar wordt nog urgenter. De 
Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met een wetsvoorstel waardoor het niet voldoen aan de 
administratie-, bewaar- en afgifteplicht autonoom strafbaar wordt gesteld en dus niet langer is vereist 
dat schuldeisers opzettelijk worden benadeeld. Bovendien wordt ook verwijtbaar niet-administreren of 
niet-bewaren strafbaar gesteld. Zorg dus altijd voor een goede vastlegging van administratieve 
gegevens.  

 De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren. Het is nog niet bekend wanneer de 
maatregelen in werking treden. 

 
Bekijk of bezwaar maken tegen WOZ-waarde verstandig is  
De WOZ-waarde van een woning werkt door in de inkomstenbelasting, de erf- en schenkbelasting, 
gemeentelijke belastingen en de vennootschapsbelasting. Door het grote belang ligt het daarom voor 
de hand om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Als het om de WOZ-waarde 
van een eigen woning gaat, is het niet altijd voordelig om bezwaar te maken. Als de woning in de 
verkoop staat is een hoge WOZ-waarde eerder een lust dan een last. De koper zal immers makkelijker 
een financiering kunnen krijgen als de WOZ-waarde wat hoger is.  

 Sinds 1 oktober 2015 is het ook mogelijk om bezwaar en beroep in te stellen tegen een te 
lage WOZ-waarde.  

 Bij een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar hebben beide echtgenoten een 
eigen bezwaarmogelijkheid met betrekking tot de WOZ-beschikking van hun woning. De 
wederhelft kan namelijk een zogeheten medebelanghebbendebeschikking aanvragen, ook al 
staat de WOZ-beschikking op naam van de andere echtgeno(o)t(e). Voor de 
medebelanghebbendebeschikking gaat dan een nieuwe bezwaartermijn lopen. Dit heeft de 
Hoge Raad beslist. Als de echtgenoot, op wiens naam de WOZ-beschikking staat, geen of te 
laat bezwaar heeft gemaakt, kan de andere echtgeno(o)t(e) toch nog tijdig in bezwaar en 
beroep komen tegen de WOZ-waarde. 

 
Profiteer van hogere kinderopvangtoeslag vanaf 2016  
De kinderopvangtoeslag gaat per 1 januari 2016 omhoog. Alle ouders die kinderopvangtoeslag 
ontvangen, hebben profijt van deze verhoging. Hierdoor dalen immers de kosten van kinderopvang, 
waardoor het aantrekkelijker wordt gemaakt voor ouders om (weer) (meer) te gaan werken.  

 Vanaf 2016 heeft het instellen van hoger beroep tegen uitspraken van een Rechtbank in 
zaken over toeslagen schorsende werking. Dit betekent dat te veel of ten onrechte betaalde 
(kinderopvang)toeslagen na een uitspraak van de Rechtbank nog niet direct hoeven te 
worden terugbetaald aan de Belastingdienst. Dit geldt voor uitspraken van de Rechtbank of de 
voorzieningenrechter die zijn gedaan op of na 1 januari 2016. 
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