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Introductie

De BelastingBespaar der s
Zelf doen of samen met ons? Zeker bij de aanschaf van een woning of een
andere impactvolle gebeurtenis blijven deze vragen komen.
Daarom is De BelastingBespaarders opgericht om in die situaties bij te
staan met de belasting-aangifte.
Onder het motto van samen doen, maken wij de belastingaangift e
inzichtelijk en met de tips en adviezen voor de toekomst bij minder
impactvolle gebeurtenissen is de aangifte dan ook prima zelf te doen.

“Klanten besparen bij ons veel stress
en tijd, maar veel belangrijker vinden wij
dat de klant zijn aangifte begrijpt
en niet meer hoeft te Googelen op
het internet of in de wacht bij de
Belastingtelefoon hoeft te staan om
een foutloze aangifte in te kunnen
dienen. Belasting blijft toch
altijd iets spannends.”
—B oy Mulder
De BelastingBespaarders
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Wat lees je in dit eBook?
Heb je een woning gekocht of verkocht?
Of misschien wel allebei? Dit heeft invloed op het doen
van de aangifte inkomstenbelasting.
Het internet staat vol met informatie
hierover, maar het is begrijpelijk dat het
lastig is om je hierdoor heen te worstelen.
Je wilt uiteraard je aangifte op de juiste
manier invullen én zo min mogelijk
belasting betalen. Maar hoe? Welke kosten zijn aftrekbaar
en welke kosten niet? Is de bijleenregeling wel óf niet van
toepassing?
In dit eBook zetten we dit voor je op een rijtje. We zullen
de drie verschillende scenario’s bespreken zodat jij
precies weet hoe het kopen en/of verkopen van een huis
van invloed is op de aangifte inkomstenbelasting.

Kortom, een must-read als je een
huis hebt gekocht en/of verkocht.
Neem gerust contact met
ons op! We helpen je graag!
n belastingbespaarders.nl
n contactformulier
n 020-2170120
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SCENARIO 1

Ik heb een huis gekocht
Allereerst van harte gefeliciteerd!
Maar wat voor invloed heeft het kopen van een huis op de aangifte
inkomstenbelasting? Naast dat je vanaf nu recht hebt op bepaalde
aftrekposten, moet je vanaf nu ook belasting betalen over de waarde van de
woning.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat je bij jouw belastbare
inkomen op moet tellen.
Wanneer je een eigen huis hebt, ziet de Belastingdienst dit als een
inkomstenbron. Je hoeft immers geen huur te betalen, maar in plaats
daarvan bouw je vermogen op. Het eigenwoningforfait wordt berekend aan
de hand van een vast percentage vermenigvuldigd met de WOZ-waarde.
Via het WOZ-waardeloket van de overheid kun je zien wat de WOZ-waarde
van je eigen huis is. Maar let goed op! Bij de aangifte moet je de WOZ waarde
gebruiken van het jaar vóór de aangifte.

Aft rekbare kosten

Wanneer je een eigen woning koopt, kom je in aanmerking met verschillende
aftrekposten. Allereerst is de hypotheekrente die je betaalt aftrekbaar van je
belastbare inkomen. Daarnaast zijn bepaalde financieringskosten aftrekbaar.
Maar welke?

1
2

Hypotheekrente
De hypotheekrente die je maandelijks betaalt is aftrekbaar van jouw
belastbare inkomen. De hypotheekrente is jaarlijks aftrekbaar.

Financieringskosten
Bij het kopen van een huis krijg je te maken met veel kostenposten.
Sommige kosten zijn aftrekbaar en sommige kosten niet. De
financieringskosten zijn eenmalig aftrekbaar in het jaar van aankoop.
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Welke kosten
zijn aft rekbaar
en welke niet?
Kostenpost

Aft rekbaar

Bemiddelings- en advieskosten hypotheekadviseur

Ja

Notariskosten hypotheekakte

Ja

Kadastrale rechten hypotheekakte

Ja

Kosten Nationale Hypotheek Garantie

Ja

Taxatiekosten

Ja

Bereidstellingsprovisie

Ja

Boeterente

Ja

Betaling erfpacht, opstal of beklemming

Ja

Overdrachtsbelasting (deze belasting zal in 2021 veranderen)

Nee

Makelaarsprovisie

Nee

Bankgarantie

Nee

Notariskosten kadastrale rechten

Nee

Notariskosten koopakte

Nee

De hoofdregel is dat kosten
die je maakt met betrekking
tot het aangaan van de
hypotheek aftrekbaar zijn.
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SCENARIO 2

Ik heb een huis v erkocht
Naast de hypotheekrenteaftrek, zijn de kosten voor het royement/
doorhalen van de hypotheek op de verkochte woning ook aftrekbaar.

Welke kosten
zijn aft rekbaar
en welke niet?
Kostenpost

Aft rekbaar

Royement / doorhalen hypotheek

Ja

Bemiddelings- en advieskosten hypotheekadviseurt

Nee

Notariskosten hypotheekakte

Nee

Kadastrale rechten hypotheekakte

Nee

Kosten verkoopmakelaar

Nee

Heb jij je huis na 28 oktober 2012, maar
vóór 1 januari 2018 verkocht met een restschuld?
Wanneer je een restschuld hebt die ontstaan is in
bovengenoemde periode, dan mag je nog maximaal 15
jaar na de datum van verkoop de betaalde rente en
financieringskosten voor de restschuld aftrekken.

Wat zijn verkoopkosten?

Als je een huis hebt verkocht, dan moet je naast
de eigenwoningschuld en verkoopprijs ook de
verkoopkosten invullen. Dit is nodig om te
bepalen of de bijleenregeling van kracht is.
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Maar wat zijn precies de verkoopkosten bij verkoop
van jouw huis?
Verkoopkosten zijn alle kosten die betrekking
hebben op de verkoop van het huis. Denk aan
bijv oorbeeld taxatiekosten, makelaarsprovisie en
kosten voor het energielabel, maar ook de kosten
voor het royement/doorhalen van de hypotheek.

Neem gerust contact met
ons op! We helpen je graag!
n belastingbespaarders.nl
n contactformulier
n 020-2170120

Heb jij je huis verkocht en
heb je overwaarde gerealiseerd?

Heb je voor het eerst een huis verkocht? En was de
verkoopprijs hoger dan de eigenwoningschuld +
verkoopkosten? Dan heb je overwaarde gerealiseerd.
Hierdoor ontstaat er een eigenwoningreserve.
De eigenwoningreserve is van invloed op de hypotheekr enteaftrek die je
kan krijgen op een volgende hypotheek.
In het volgende scenario gaan we hier verder op in.

RESTSCHULD

verkoopkosten

OVERWAARDE

verkoopkosten

verkoopprijs

Restschuld

eigenwoningschuld

De verkoopprijs is lager dan
de eigenwoningschuld +
verkoopkosten.

verkoopprijs

Overwaarde

eigenwoningschuld

De verkoopprijs is hoger dan
de eigenwoningschuld +
verkoopkosten.
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SCENARIO 3

Ik heb een huis gekocht
én v erkocht
Naast de bovenstaande informatie is er in dit scenario nog
een onderwerp van belang: de bijleenregeling. De bijleen
regeling is van toepassing indien jij je huis verkoopt met
overwaarde.
Er is sprake van overwaarde indien de verkoopprijs hoger
is dan de eigenwoningschuld + verkoopkosten. De bijleen
regeling heeft een impact op de rente die je mag aftrekken
bij aankoop van een nieuw huis.
Hoe werkt de bijleenregeling?
Indien je overwaarde hebt gerealiseerd ontstaat er een
eigenwoningreserve. De eigenwoningreserve is gelijk aan
de overwaarde. Bij aankoop van een nieuw huis is de
hypotheekrente maximaal aftrekbaar op een bedrag
van de aangegane hypotheek – eigenwoningreserve.

RESTSCHULD

verkoopkosten

OVERWAARDE

verkoopkosten

verkoopprijs

Restschuld

eigenwoningschuld

De verkoopprijs is lager dan
de eigenwoningschuld +
verkoopkosten.

verkoopprijs

Overwaarde

eigenwoningschuld

De verkoopprijs is hoger dan
de eigenwoningschuld +
verkoopkosten.
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Het is dus verstandig om de gerealiseerde overwaarde te investeren in de
aankoop van het nieuwe huis. Koop je niet meteen een nieuw huis? De
eigenwoningreserve blijft 3 jaar staan.

Voorbeeld 1

Wat houdt de bijleenregeling precies in?
Stel: je verkoopt jouw huis voor € 320.000. Uiteraard krijg je niet dit hele
bedrag op jouw rekening gestort, al zou dat wel fijn zijn. De reden hiervoor is
dat de hypotheek op de woning nog moet worden afgelost en er voor de
verkoop ook wat kosten gemaakt zullen worden.
verkoopprijs – af te lossen hypotheek – verkoopkosten = overwaarde
Verkoopprijs

€ 320.000

Af te lossen hypotheek

€ 276.000 —

Verkoopkosten

€ 4.000 —

Overwaarde

€ 40.000

De bijleenregeling houdt in dat je deze overwaarde moet gebruiken
wanneer je binnen drie jaar na de verkoop een nieuwe woning aankoopt. Doe
je dit niet, dan mag je voor het deel wat je niet gebruikt hebt de
hypotheekrente niet meer aftrekken.
Dus: stel dat je binnen drie jaar een nieuwe woning koopt met als
aankoopprijs € 340.000. Dan word je geacht om € 40.000 te gebruiken bij
de aankoop. Dit betekent dat de nieuwe hypotheek nog maar maximaal
€ 300.000 mag zijn, om de gehele hypotheekrente af te kunnen trekken.
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Neem gerust contact met
ons op! We helpen je graag!
n belastingbespaarders.nl
n contactformulier
n 020-2170120

Maar wat nou als je van die €40.000 inmiddels lekker
op vakantie bent gegaan of je hebt eindelijk die
nieuwe auto gekocht?
Dat hoeft geen probleem te zijn! Je mag dan alleen niet
de volledige hypotheekrente meer aftrekken. Stel je
koopt een huis van € 340.000 en je neemt daar ook een
hypotheek op van € 340.000.
We hebben net gezien dat de maximale aftrekbare
hypotheek bij een aankoopprijs van € 340.000, maximaal
300.000 mag zijn. Dit betekent dat een deel van € 40.000
van de hypotheek niet meer aftrekbaar is en je in dit
geval 11,76% van de hypotheekrente niet meer mag
aftrekken in de belastingaangifte.

Dit moet je dus wel zelf goed aangeven
in de jaarlijkse belastingaangifte!
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Voorbeeld 2

Ik heb een huis gekocht, wat betekent
dat voor de belastingaangifte?
Wanneer je een huis koopt krijg je in het eerste jaar te maken met
aft rekbare financieringskosten en hypotheekrente. Bij de aankoop heb je
veel kosten gemaakt. Zoals notariskosten voor de hypotheek, maar ook voor
de koopakte. Andere gemaakte kosten zijn: 6% overdrachtsbelasting,
makelaarsprovisie en hypotheekadvieskosten. Welke kosten mag je nou
opgeven als aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting?
Enkel de kosten die betrekking hebben op het verkrijgen van de
financiering (de hypotheek) zijn aft rekbaar. Dit zijn doorgaans de
notariskosten voor de hypotheek, de kosten voor de hypotheekadviseur en
de kosten voor de taxatie. Uiteraard is de hypotheekrente die je in het
desbetreffende jaar al betaald hebt ook aftrekbaar.
Dit betekent niet dat je ook alle aftrekbare financieringskosten en
hypotheekrente terugkrijgt, het is namelijk aftrekbaar van je inkomen.
Stel: jouw inkomen is € 45.000, je mag € 4.000 financieringsk osten
aft rekken en je hebt € 5.000 aft rekbare hypotheekrente betaald.
Bruto inkomen

€ 45.000

Financieringskosten

€ 4.000 —

Hypotheekrente

€ 5.000 —

Belastbaar inkomen

€ 36.000

Jouw werkgever heeft gedurende het jaar elke maand loonheffing in
gehouden op basis van een inkomen van € 45.000, bij het doen van de
jaarlijkse belastingaangifte blijkt dan dat er teveel loonheffing is ingehouden
en krijg je het verschil terug van de Belastingdienst.
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Zelf doen of samen met ons?

Neem gerust
contact met ons op!
We helpen je graag!
Belastingaangifte
Erfbelasting
Schenkbelasting
M-formulier


Website: www.belastingbespaarders.nl
Contact: contactformulier
Telefoon: 020-2170120

Officiële partner

Adr es: 	Muiderstraatweg 15B
1111 PS Diemen
KvK-r egistratie: 73318752
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