
 

Aangifte schenkbelasting 2017 gedaan? Uw aanslag komt later 
 

Hebt u aangifte schenkbelasting gedaan vanwege een schenking die u in 2017 hebt gekregen? Dan ontvangt u uw aanslag schenkbelasting 
later dan gebruikelijk. 
Normaal gesproken zou de Belastingdienst al begonnen zijn met de verzending van de definitieve aanslagen schenkbelasting voor aangiftes 
die over 2017 zijn gedaan. Dit jaar is dat anders. U krijgt uw definitieve aanslag later. 
 
Wanneer krijgt u uw definitieve aanslag? 
Hebt u in de aangifte niet om een vrijstelling voor de eigen woning gevraagd? Dan krijgt u uw definitieve aanslag eind 2019. 
Hebt u in uw aangifte wel om een vrijstelling voor een koophuis gevraagd? Dan ontvangt u uw definitieve aanslag uiterlijk in 2021. 
 
Eerst een voorlopige aanslag schenkbelasting 
Voordat u uw definitieve aanslag ontvangt, krijgt u van de Belastingdienst een voorlopige aanslag. Of mogelijk hebt u die al ontvangen. De 
Belastingdienst heeft daarin overgenomen wat u in uw aangifte hebt ingevuld. 
 
Waarom krijgt u uw aanslag later? 
De Belastingdienst heeft problemen met de automatiseringssystemen. Daar komt bij dat als u om een vrijstelling voor de eigen woning 
hebt gevraagd, u het bedrag verspreid over 3 jaar mag besteden. De Belastingdienst controleert pas na afloop van die 3 jaar of is voldaan 
aan alle voorwaarden voor de vrijstelling. En daarom ontvangt u in dat geval ook pas uiterlijk in 2021 de definitieve aanslag. 
 
 

Aftrekbare verblijfskosten voor transportondernemers 
 

Transportondernemers – eigen rijders - die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van 
verblijfskosten. Zij mogen in de aangifte inkomstenbelasting vanaf 2018 per gereden dag € 36,50 aan verblijfskosten aftrekken. 
 
 
 
 

 

~ Wat betekent restschuld of overwaarde voor uw hypotheek? 
-------------------------------------------------------------- 
~ Hypotheek oversluiten. Hoe zit het met hypotheekrenteaftrek? 

-------------------------------------------------------------- 
~ Parkeren bij autopech? Toch betalen! 
-------------------------------------------------------------- 
~ Wanneer voldoet u aan het urencriterium? 

-------------------------------------------------------------- 
~ Hoe kunt u uw inkomen middelen en geld terugkrijgen? 

-------------------------------------------------------------- 
~ Kassagegevens moeten digitaal worden bewaard 

-------------------------------------------------------------- 
~ Btw-ondernemer? Wat moet er op uw factuur staan? 

-------------------------------------------------------------- 
~ Gaat u met uw auto of fiets naar uw werk? 
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Let op!  
Er zijn voorwaarden verbonden aan het gebruik van de aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders. Neem contact op met uw adviseur. 

 



Meerlingenverlof 20 weken per 1 april 2018 

 
Een werkneemster die zwanger is van een meerling heeft sinds 1 april 2018 recht op minimaal 20 weken  
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Eerder was dit minimaal 16 weken. De werkneemster bepaalt zelf de eerste dag 
van het zwangerschapsverlof. Zij kan het verlof in laten gaan tussen de 10 en 8 weken voor de uitgerekende datum. Deze periode heet de 
flexibiliseringsperiode. Na de bevalling heeft de werkneemster recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Heeft zij ervoor gekozen om 
in de flexibiliseringsperiode nog door te werken? Dan telt het UWV de dagen die zij in deze periode heeft gewerkt op bij haar 
bevallingsverlof. Hoelang het totale verlof duurt, hangt af van de bevallingsdatum van de werkneemster. 
 
 

Let op bij btw-aftrek advies- en advocaatkosten 

 
Het komt uiteraard vaak voor dat uw bv advieskosten en soms ook advocaatkosten moet maken. De door de adviseur of de advocaat in 
rekening gebrachte btw, kan de bv dan verrekenen met de verschuldigde btw. Het is mogelijk dat u als directeur-grootaandeelhouder 
(dga) tegelijkertijd advieskosten maakt die betrekking hebben op kosten met betrekking tot bijvoorbeeld uw aangifte inkomstenbelasting. 
Als uw bv deze kosten voor haar rekening neemt, dan is de hierop in rekening gebrachte btw niet aftrekbaar voor uw bv. Deze kosten 
hangen namelijk niet direct samen met de echte ondernemingskosten van uw bv. 
 
 

Peuterspeelzaal wordt kinderdagverblijf; Kinderopvangtoeslag 

 
Sinds januari 2018 is uw peuterspeelzaal een kinderdagverblijf geworden. Daarom is het zeker de moeite waard om te kijken of u nu 
kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Want toen het nog een peuterspeelzaal was, kon u geen toeslag krijgen. Maar nu het een 
kinderdagverblijf is geworden kan dat misschien wel. Neem contact op met uw adviseur. 
 
 

Betaaldatums toeslagen en voorlopige aanslag 

 
Overzichtelijk op een rij: de datums waarop de Belastingdienst de toeslagen en de voorlopige aanslag uitbetaalt. 
 
Betaaldatums toeslagen 
- Dinsdag 22 mei voor de maand juni 
- Woensdag 20 juni voor de maand juli 
- Vrijdag 20 juli voor de maand augustus 
- Maandag 20 augustus voor de maand september 
- Donderdag 20 september voor de maand oktober 
- Maandag 22 oktober voor de maand november 
- Dinsdag 20 november voor de maand december 
- Donderdag 20 december voor de maand januari 2019 
Uiterlijk om 24:00 uur staat het geld op uw rekening. Tenzij u klant bent bij de ING. Dan staat de toeslag al voor 12.00 uur op uw rekening. 
 
Betaaldatums voorlopige aanslag 
- Dinsdag 15 mei voor mei 
- Vrijdag 15 juni voor juni 
- Maandag 16 juli voor juli 
- Woensdag 15 augustus voor augustus 
- Maandag 17 september voor september 
- Maandag 15 oktober voor oktober 
- Donderdag 15 november voor november 
- Maandag 17 december voor december 
Uiterlijk om 24:00 uur staat het geld op uw rekening. Tenzij u klant bent bij de ING. Dan staat het bedrag al voor 12.00 uur op uw 
rekening. 
 
 
 
 
 
 

Welke zorgkosten mag u aftrekken? 

 
Over de aftrek van zorgkosten bestaat veel onduidelijkheid. Het is fiscaal gezien ook een mijnenveld, te beginnen met de 
inkomensafhankelijke drempel. 
Maakt u specifieke zorgkosten? Dan is het raadzaam om uw adviseur te raadplegen. 

 

Tip! 
Zet de datums in uw agenda, dan hebt u ze altijd binnen handbereik. 

 

 

 



Soort kosten 2016 2017 2018 

Premies voor de ziektekosten- of zorgverzekering (zowel  basispremie als aanvullende  premies) Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Wettelijke eigen bijdrage CAK Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Wettelijk verplicht eigen risico Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Vrijwillig eigen risico Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Genees- of heelkundige hulp, hieronder vallen:    
Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 
Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een-arts door een paramedicus zoals een 
optometrist of een tandprotheticus Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Kosten van een behandeling door  een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden 

Kosten voor geestelijke  gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Kosten voor een prenatale screening, zoals een combinatietest of een NIPT-test Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Kosten van een ivf-behandeling Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden 

Door een arts voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen) Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Hulpmiddelen, hieronder vallen:    
Steunzolen Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 
Rollator, looprek, krukken, loophulp  met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of 
onderarmschaalkruk,  gipssteun Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Scootmobiel en rolstoel 
Niet aftrekbaar (alleen de 
afschrijving is nog aftrekbaar) 

Niet aftrekbaar (alleen de 
afschrijving is nog aftrekbaar) 

Niet aftrekbaar (alleen de 
afschrijving is nog aftrekbaar) 

Gehoorapparaten Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden 

Andere aanpassingen, bijvoorbeeld aan een auto of fiets Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Vervoer, hieronder vallen:    

Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis 
Werkelijke uitgaven per 
kilometer aftrekbaar 

Werkelijke uitgaven per 
kilometer aftrekbaar 

Werkelijke uitgaven per 
kilometer aftrekbaar 

Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Dieetkosten 

Vast bedrag per dieet 
aftrekbaar, zie de dieetlijst 

Vast bedrag per dieet 
aftrekbaar, zie de dieetlijst 

Vast bedrag per dieet 
aftrekbaar, zie de dieetlijst 

Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Deels aftrekbaar Deels aftrekbaar Deels aftrekbaar 

Extra kleding en beddengoed 
Vaste bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

Vaste bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

Vaste bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

Reiskosten voor ziekenbezoek 
(Vaste) bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

(Vaste) bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

(Vaste) bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 
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Wat betekent restschuld of overwaarde voor uw hypotheek? 

 
Blijft u na de verkoop van uw huis zitten met een schuld? Dan hebt u een restschuld. Of is uw huis juist méér waard dan het bedrag dat u 
ervoor geleend hebt? Dan hebt u overwaarde. 
 
U hebt een restschuld 
Vervelend natuurlijk. Maar ontstond de restschuld tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018? Dan mag u de rente van die schuld nog 15 
jaar aftrekken. 
 
Wat is de restschuld precies? 
De restschuld is de schuld die overblijft als de hypotheek of lening die u hebt gebruikt voor uw woning, hoger is dan de prijs waarvoor u 
uw woning hebt verkocht. Van de verkoopprijs mag u de verkoopkosten nog afhalen. De makelaarskosten bijvoorbeeld en kosten voor het 
energielabel. 
 
Voorbeeld 
Uw schuld is € 220.000. U verkoopt uw huis voor € 200.000 en de verkoopkosten zijn € 1.500. 
Dan is de restschuld: € 220.000 - € 198.500 = € 21.500. De rente over € 21.500 mag u dus nog aftrekken. 
 
U hebt overwaarde 
Kunt u na de verkoop de hypotheek van uw woning helemaal aflossen en houdt u nog geld over? Én koopt u binnen 3 jaar een ander huis? 
Dan mag u voor het bedrag dat u overhoudt geen hypotheekrente meer aftrekken. 
 
Voorbeeld 
De overwaarde van uw oude huis is € 40.000 en u koopt een nieuwe woning van € 200.000. Dan mag u de rente aftrekken van een lening 
van maximaal € 160.000. Is uw hypotheek hoger? Dan mag u van het bedrag boven € 160.000 dus geen rente aftrekken. 
 
 

Hypotheek oversluiten. Hoe zit het met hypotheekrenteaftrek? 

 
Dat hangt ervan af wanneer u uw oorspronkelijke hypotheek hebt afgesloten: 
 
U hebt uw hypotheek afgesloten voor 1 januari 2013 
Blijft uw hypotheekbedrag bij het oversluiten gelijk? Dan verandert uw hypotheekrenteaftrek niet. U mag de betaalde hypotheekrente 
gewoon blijven aftrekken. Dat geldt ook voor aflossingsvrije hypotheken. 
 
U hebt uw hypotheek bij het oversluiten verhoogd 
Hebt u de verhoging gebruikt voor uw eigen woning? Dan mag u de hypotheekrente alleen aftrekken als u uw hypotheek binnen 30 jaar 
aflost. Is de verhoging die u afsluit bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek? Dan mag u de rente daarvan niet aftrekken. 
 
U hebt uw hypotheek afgesloten op of na 1 januari 2013 
Dan mag u de hypotheekrente alleen aftrekken als u uw hypotheek binnen 30 jaar aflost. Hebt u uw oorspronkelijke hypotheek 
overgesloten in een aflossingsvrije hypotheek? Dan mag u de hypotheekrente niet aftrekken. 
 
Verhoogt u uw hypotheek? 
Dan moet u die verhoging wel gebruiken voor uw eigen woning. Voor deze verhoging geldt dat u de hypotheek binnen 30 jaar moet 
aflossen. Dan mag u de hypotheekrente aftrekken. 
 
 
 
 
 
 

Parkeren bij autopech? Toch betalen! 

 
U bent ook voor parkeren met autopech in afwachting van een pechhulpdienst parkeerbelasting verschuldigd. Dat heeft de 
belastingrechter onlangs weer (eens) bevestigd. In het berechte geval is aan een automobilist een naheffingsaanslag parkeerbelasting 
opgelegd voor parkeren op een locatie in Amsterdam zonder dat de verschuldigde parkeerbelasting was voldaan. De automobilist beroept 
zich in deze procedure op overmacht omdat de auto op de parkeerplaats was neergezet in afwachting van de ANWB wegens autopech. 
Dit is volgens de belastingrechter weliswaar een vorm van overmacht maar dat neemt niet weg dat sprake was van parkeren en dat 
daarvoor parkeerbelasting verschuldigd is. 

 

Let op! 
Sluit u uw hypotheek over omdat de rente nu lager is? Dan betaalt u minder hypotheekrente. Dus kunt u ook minder aftrekken. 
Hebt u een voorlopige aanslag? Vergeet die dan niet deze door uw adviseur aan te laten passen. 

 



 

Wanneer voldoet u aan het urencriterium? 

 
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek 
(zelfstandigenaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en 
stakingsaftrek). Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium of het verlaagd urencriterium. 
 
Voorwaarden urencriterium: 
- U besteedt in een kalenderjaar 1.225 uur of meer aan uw bedrijf. 
- U moet óók aan deze voorwaarde voldoen als u uw bedrijf in de loop van het jaar start of stopt. 
- U besteedt meer tijd aan uw bedrijf dan aan ander werk. 
Bijvoorbeeld als u ook in loondienst werkt. Was u de laatste 5 jaar 1 of meer jaren geen ondernemer? Dan geldt deze voorwaarde niet. 
 
Welke uren tellen mee voor het urencriterium? 
Alle uren die u besteedt aan uw bedrijf. Dus ook bijvoorbeeld uw reistijd en tijd om uw administratie te doen of uw website te 
onderhouden. 
U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u die uren bezig bent geweest voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld door ze bij te houden in een 
agenda. De Belastingdienst kan er om vragen. 
 
U bent zwanger 
Dan mag u over 16 weken de uren die u niet werkt, maar anders wel zou werken, meetellen als gewerkte uren. 
 
Welke uren tellen niet mee voor het urencriterium? 
Ziekte en vakantie tellen niet mee. En ook niet de uren waarop u wel  beschikbaar bent voor uw bedrijf, maar niet  werkt. Bijvoorbeeld als 
u in het weekend telefonisch bereikbaar bent. Krijgt u dan een telefoontje van een klant en gaat u aan de slag? Dan tellen die gewerkte 
uren natuurlijk wel mee. 
 
 

Middeling. Hoe kunt u uw inkomen middelen en geld terugkrijgen? 

 
Hebt u 3 jaar na elkaar een sterk wisselend inkomen? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan iemand die ieder jaar ongeveer 
hetzelfde inkomen heeft. Maar, u kunt uw inkomen 'middelen'. U betaalt dan belasting over uw gemiddelde inkomen in die periode. 
Misschien krijgt u geld terug. 
 
In het kort werkt middeling zo: 
• U telt uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op. U vindt uw belastbare inkomen op 
uw definitieve aanslag inkomstenbelasting. 
• Dit deelt u door 3. 
• Over dat nieuwe inkomen per jaar berekent de Belastingdienst de belasting. 
 
Situaties waarin u waarschijnlijk geld terugkrijgt 
• U had naast uw studie een bijbaan en hebt ná uw studie vast werk gekregen. 
• U hebt een gouden handdruk (ontslagvergoeding) gekregen. 
• U bent net begonnen met werken of juist gestopt. 
• U werkt als freelancer of ondernemer. 
• U hebt een sabbatical (onbetaald verlof) gehad. 
• U bent minder gaan werken. 
 
 
 
 
 

Kassagegevens moeten digitaal worden bewaard 

 
Digitale detailgegevens uit een kassa moeten bewaard blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren. Als 
ondernemer bent u verantwoordelijk dat u deze gegevens goed bewaart, ook als uw kassa onvoldoende geheugencapaciteit heeft. 
 
Wat staat hierover in de wet? 
De kern van de administratieplicht van een ondernemer is geregeld in artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR). De wet zegt dat de ondernemer een administratie moet voeren die past bij de aard en de omvang van de  
onderneming. Ook is de ondernemer verantwoordelijk om gegevens te bewaren en bij controle aan te leveren aan de 
Belastingdienst. Zodat de Belastingdienst binnen redelijke tijd een controle kan uitvoeren. 
 
 

 

Tip! 
Denkt u in aanmerking te komen voor middeling? Laat uw adviseur dan een berekening maken. 



 

Eisen aan uw administratie 
Door technologische ontwikkelingen - kassabediening vanaf mobiele telefoons, opslag in de cloud - verandert de invulling van de eisen 
aan een administratie. Bij sommige kassa's worden de detailgegevens elke week overschreven om geheugen te besparen. 
Deze detailgegevens zijn nodig voor een efficiënte controle door de Belastingdienst. Het argument dat de kassa onvoldoende capaciteit 
heeft om deze gegevens gedurende de bewaartermijn te bewaren wordt door de rechter niet als excuus geaccepteerd. 
 
Bewijslast 
Als er bij controle een verschil van mening is over de omzet en u kunt de detailgegevens van de kassa niet digitaal aanleveren, dan kan dat 
ertoe leiden dat u niet voldoet aan de administratie- en bewaarplicht. Het gevolg kan zijn dat de bewijslast wordt omgekeerd en 
verzwaard. Het is dus van belang dat u een kassa of kassasysteem gebruikt waarmee u aan uw administratieve verplichtingen kunt 
voldoen. 
 
Wat is een aan te bevelen kassa? 
Er zijn verschillende soorten kassa's waarmee u aan de fiscale eisen kunt voldoen. Hebt u zelf niet de kennis om dit te beoordelen? 
Softwareontwikkelaars, leveranciers en accountants hebben samen met de Belastingdienst een norm ontwikkeld voor kassa's: het 
Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. Een keurmerkkassa geeft een volledig, duidelijk en inzichtelijk rapport van de geregistreerde 
omzet. Raadpleeg uw adviseur. 
 
 

Btw-ondernemer? Wat moet er op uw factuur staan? 
 

Deze gegevens vermeldt u op uw factuur: 
• de naam en het adres van uw bedrijf 
• de naam en het adres van uw klant 
• uw btw-nummer 
• uw KvK-nummer 
• de datum van uw factuur 
• een factuurnummer (U gebruikt opeenvolgende nummers voor uw facturen. En elk factuurnummer komt maar 1 keer voor). 
• als u goederen levert: wat voor goederen u hebt geleverd en hoeveel. Dus bijvoorbeeld 100 kilo suiker of 25 spijkerbroeken. 
• als u diensten levert: wat voor diensten u hebt geleverd en de omvang ervan. Dus bijvoorbeeld 1 massage van 1 uur of het ophogen van 
een tuin van 50 m2 met 30 cm grond. 
• de leverdatum of datum van een vooruitbetaling 
• het factuurbedrag exclusief btw 
• het btw-tarief 
• het btw-bedrag 
 
 
 
 
 
 

Gaat u met uw auto of fiets naar uw werk? 
 

Een veel voorkomende vraag is of u de reiskosten van uw inkomen mag aftrekken. Dat is echter niet het geval. Ook niet als u met uw 
eigen motor, brommer of scooter reist. Uw werkgever mag u wél een onbelaste kilometervergoeding geven. 
Die vergoeding is voor 2018 € 0,19 per kilometer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLOFON 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan  
echter niet worden gegarandeerd. 
De samenstellers en de uitgever accepteren dan 
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van 
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn 
op deze nieuwsbrief. 
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Tip! 
Twijfelt u of uw facturen aan de wettelijke eisen voldoen? Neem dan contact met uw adviseur. 

 




