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Introductie
De	BelastingBespaarders
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 belastingaangifte. 

Onder het motto van samen doen, maken wij de belastingaangifte 
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.” 

— Boy Mulder 
De BelastingBespaarders

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Wat	lees	je	in	dit	eBook?
Het Nederlandse belastingstelsel kent verschillende 
haken en ogen, wat het erg ingewikkeld kan maken.

In dit eBook brengen wij daar verandering 
in. In dit boek bespreken we het 
Nederlandse belastingstelsel zodat jij 
voortaan alle ins en outs weet. Natuurlijk 
komt het boxensysteem aan bod en 
bespreken we de jaarlijkse 

belastingaangifte. Daarnaast leggen we je alles uit over 
de verschillende heffingskortingen, toeslagen en 
aftrekposten.

Kortom, een must-read als het 
Nederlandse belastingstelsel bij jou 
vraagtekens oproept.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Het	boxensysteem
De Belastingdienst werkt met een boxensysteem.  
Aan de hand van dit boxensysteem wordt bepaald  
hoeveel belasting je moet afdragen.

Het boxensysteem bestaat uit drie verschillende categorieën.

Box 1: inkomen uit werk en woning
Je belastbare inkomen uit box 1 bestaat uit je inkomsten – de 
aftrekposten. Denk bij je box 1 inkomsten aan loon/uitkering/
pensioen, winst uit onderneming en buitenlandse inkomsten. Ook 
het inkomen uit eigen woning, ook wel het eigenwoningforfait, 
wordt opgeteld bij het box 1 inkomen. Het eigenwoningforfait wordt 
meer gezien als een drempel om de aftrekposten van de eigen 
woning van af te trekken. De aftrekposten komen later aan bod.

In onderstaande tabel is het belastingtarief te zien  
wanneer je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.  
Heb je in 2021 de AOW leeftijd bereikt? Dan verwijzen  
we je door naar de site van de Belastingdienst.

 Schijf  Belastbaar inkomen  Percentage

 1  tot € 68.508  37,10%

 2  vanaf € 68.508  49,50%

Belastingtarief 
(onder AOW-leeftijd)

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang
In box 2 wordt gekeken naar het inkomen dat je geniet uit 
aanmerkelijk belang. Je hebt een aanmerkelijk belang 
indien je meer dan 5% van de aandelen van een 
vennootschap bezit. Het inkomen uit aanmerkelijk belang 
is in 2021 belast tegen een tarief van 26,9%.

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/
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Box 3: inkomen uit sparen en beleggen
In box 3 wordt inkomen uit sparen en beleggen belast. 
Goed om te weten is dat iedereen een bepaald bedrag 
belastingvrij mag sparen of beleggen. Heb je geen fiscaal 
partner? In 2021 is dit bedrag dan € 50.000. Indien je wel 
een fiscaal partner hebt, mogen jullie samen € 100.000 
belastingvrij bezitten. Bezit je meer dan de vrijstelling? Over 
dit bedrag wordt een fictief rendement berekend waar over 
je 31% belasting betaalt. Onderstaande tabel geeft weer 
hoe het fictieve rendement berekend wordt.

 Schijf  Uw (deel van de) Perc. Perc. Perc. gem.  
  grondslag sparen 0,03% 5,69%  rendement 
  en beleggen

 1  tot € 72.798 67% 33% 1,898%

 2  vanaf € 72.798 tot € 1.005.573 21% 79% 4,501%

 3 vanaf € 1.005.573 0% 100% 5,69% 

Percentages voor berekening 
fictief rendement

Voorbeeld vermogen
Je bezit in totaal € 100.000 aan spaargeld en beleggingen. Maar naast 
dit bedrag bezit je ook nog een tweede woning die je verhuurd.  
Deze tweede woning heeft een WOZ-waarde van € 350.000, met een 
resterende hypotheek van € 150.000. Jouw box 3 vermogen zijn je 
bezittingen min je schulden, de huurinkomsten hoef je dus niet op te 
geven! In jouw geval is je vermogen (€ 100.000 + € 350.000 – € 150.000 =) 
€ 300.000. Je hebt geen fiscaal partner, dus het heffingsvrije vermogen 
van € 50.000 gaat hier vanaf. Dit betekent dat het fictief rendement over 
€ 250.000 wordt berekend.

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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De	belastingaangifte
Hieronder het stappenplan voor de jaarlijkse aangifte 
inkomstenbelasting.

Jaarlijks voor 1 mei indienen
Je ontvangt een brief van de Belastingdienst indien je 
aangifte moet doen. Ontvang je geen brief? Dan raden wij 
ook aan om aangifte te doen. De Belastingdienst heeft 
niet al jouw persoonlijke informatie, denk bijvoorbeeld 
aan gemaakte zorg- of studiekosten. Dus wellicht kan je 
nog geld terugkrijgen.

Geef alle inkomsten uit box 1, 2 en 3 aan
De Belastingdienst bepaalt zo hoeveel belasting je moet 
betalen. Misschien heb je wel teveel belasting betaald en 
krijg je iets terug. Maar het kan ook zo zijn dat je nog niet 
voldoende belasting hebt betaald, in dat geval ontvang je 
een aanslag van de Belastingdienst en moet je het 
resterende bedrag nog betalen.

Check je gegevens altijd!
Vaak kan je de aangifte inkomstenbelasting zelf 
doen. Veel gegevens zijn al voor je ingevuld in het 
online programma. Hierdoor hoef je vaak alleen 
maar de gegevens controleren en wellicht hier en 
daar wat aanpassen of een aftrekpost toevoegen.

Speciale situatie?  
Schakel een belastingadviseur in
Heb je een huis gekocht of verkocht? Stopt jouw fiscaal 
partnerschap óf heb je voor het eerst een fiscaal partner? In 
moeilijke situaties is het in de arm nemen van een 
belastingadviseur een aanrader. Zo ben je ervan verzekerd 
dat de aangifte op een juiste manier gedaan wordt en weet 
je zeker dat je niet te veel (en ook niet te weinig) belasting 
betaalt.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Heffingskortingen
Heffingskortingen zorgen er eigenlijk voor dat je onder 
aan de streep minder inkomstenbelasting en premie 
volksverzekering betaald. Klinkt goed, toch? 

Bijna iedereen komt wel in aanmerking van een van deze 
heffingen. Hier bespreken wij de drie meest voorkomende 
heffingskortingen. Op onze website hebben wij er meer 
omschreven. Klik hier voor de overige heffingskortingen.

De hoogte van heffingskortingen zijn afhankelijk van de 
hoogte van je inkomen. Hiernaast hangt de hoogte ook af 
van je leeftijd: heb je de AOW-leeftijd al bereikt?

1. Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is voor iedereen die 
gedurende het hele jaar in Nederland woont en 
belastingplichtig is. Hoe hoog de korting is die je ontvangt, 
is afhankelijk van je inkomen.

Hoogte algemene heffingskorting
De maximale algemene heffingskorting in 2021 
is € 2.837. Hoe hoger je inkomen, hoe minder 
algemene heffingskorting je krijgt. Deze hoef je 
zelf niet uit te rekenen, dat doet de 
Belastingdienst voor je. In deze tabellen kan je 
de hoogte berekenen. 

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/heffingskortingen/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/heffingskortingen/algemene-heffingskorting/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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2. Arbeidskorting

De arbeidskorting is de heffingskorting die je krijgt wanneer 
je werkt. Wanneer je in loondienst werkt, dan houdt de 
werkgever rekening met deze korting bij het berekenen van 
de loonheffing. Ben je een ondernemer of freelancer? Dan 
wordt de korting automatisch verrekend bij de aangifte 
inkomstenbelasting.

Over de volgende inkomsten wordt de korting 
verrekend:
■  Winst uit onderneming;
■  Loon, ziektewetuitkering en andere inkomsten die je krijgt 
doordat je in loondienst bent;

■  Fooien, aandelenoptierecht en andere inkomsten waarop 
de werkgever geen loonheffing hoeft in te houden;

■  Vrijgestelde inkomsten uit loondienst bij een 
internationale organisatie;

■  Buitenlandse inkomsten uit loondienst;
■  Inkomsten uit overig werk (freelancer).

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/heffingskortingen/arbeidskorting/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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3.  Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting

Wanneer je werkt en je kind jonger is dan 12 jaar, kan je 
als ouder de combinatiekorting krijgen. Een voorwaarde 
is dat het kind bij de gemeente ingeschreven moet staan 
op jouw adres.

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden waaraan je 
moet voldoen om in aanmerking te komen voor de
inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Voorwaarden
■  Je kind moet op 1 januari jonger 
zijn dan 12 jaar;

■  Je kind staat tenminste 6 
maanden in 1 kalenderjaar 
ingeschreven op jouw 
woonadres;

■  Je arbeidsinkomen moet hoger 
zijn dan het vastgestelde bedrag 
van €5.072 in 2020;

■  Je hebt geen of minder dan 6 
maanden een fiscaal partner  
of je hebt langer dan 6 maanden 
een fiscaal partner en je hebt een lager arbeidsinkomen 
dan jouw partner.

Co-ouderschap
Voor co-ouders is een uitzondering op punt 2 dat 
hierboven is genoemd. Wanneer je co-ouder bent, mag 
het kind ook ingeschreven staan op het adres van je 
ex-partner. Een co-ouder ben je wanneer er onderling is 
afgesproken om de opvoeding en opvang gelijk te 
verdelen. Hoe dit wordt beoordeeld kan je hier lezen.

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/heffingskortingen/inkomensafhankelijke-combinatiekorting/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/inkomensafhankelijke_combikorting/inkomensafhankelijke_combinatiekorting
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Toeslagen
De toeslagen die we in Nederland kennen, is een ander 
belangrijk aspect van het Nederlandse belastingstelsel. Het is 
handig om te weten welke toeslagen er zijn en onder welke 
voorwaarden je er recht op hebt. Misschien kan het je wel geld 
besparen!  

Het is toch zonde om geen gebruik te maken van een toeslag als je 
er wel recht op hebt. Ons advies is wel: wanneer er iets verandert 
in jouw fiscale situatie, geef dit gelijk door. Zo voorkom je dat je te 
weinig toeslag krijgt of dat je het later moet terugbetalen. Deze 
wijzigingen kan je doorgeven door in te loggen met je DigiD bij 
MijnToeslagen.

Toeslag partner
De hoogte van de toeslag die je ontvangt hangt ook af van het 
inkomen van jouw toeslagpartner. Op de site van de 
Belastingdienst staat een handige tool waarmee je kunt bepalen 
of je een toeslagpartner hebt.

1. Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten 
voor huurders die in verhouding tot hun inkomen te 
veel huur betalen voor hun woning. Ben je benieuwd 
of jij in aanmerking komt? Lees dan vooral verder.

Sinds 2020 hangt er voor het eerst geen ‘harde’ inkomensgrens 
meer. Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, leeftijd 
en de samenstelling van je huishouden. De harde 
vermogensgrens blijft wel gehandhaafd. Hier kan je berekenen of 
je in aanmerking komt voor huurtoeslag. 

Er zitten een aantal voorwaarden aan de huurtoeslag verbonden. 
Het moet bijvoorbeeld gaan over een zelfstandige woonruimte en 
je moet minimaal 18 jaar zijn. Ook belangrijk is dat je inkomen én 
huur niet te hoog mag zijn. Check alle voorwaarden hier!

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-heb-ik-een-toeslagpartner
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/toeslagen/huurtoeslag/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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2. Kinderopvangtoeslag

Kosten van de kinderopvang van je kinderen kunnen hoog 
oplopen. Gelukkig is daar de kinderopvangtoeslag. Niet 
iedereen heeft hier recht op, er zitten een aantal 
voorwaarden aan verbonden. Ben je benieuwd of jij in 
aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? Lees dan 
vooral verder.

Voorwaarden 
Om recht te hebben op de kinderopvangtoeslag moet je 
aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij zetten ze hier 
voor je op een rij.

■  Je werkt, studeert of volgt een traject naar werk. 
Indien je een partner hebt, dan voldoet jouw 
partner ook aan deze eis;

■  De opvang staat geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LKR) en heeft een LKR 
nummer;

■  Je ontvangt kinderbijslag of pleegouderbijdrage;
■  Je woont op hetzelfde adres als jouw kind of 
jullie staan op hetzelfde adres ingeschreven;

■  De kinderopvang is tegen een maximaal uurtarief, zie hier. 
Is het uurtarief van jouw opvang hoger? Het verschil 
betaal je zelf.

Voor hoeveel uur kan je kinderopvangtoeslag krijgen?
■  Maximaal 230 uur per kind per maand.
■  Bij de dagopvang: vermenigvuldig de uren van degene die 
het minste werkt met 140%.

■  Bij de buitenschoolse opvang: vermenigvuldig de uren 
van degene die het minste werkt met 70%.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/toeslagen/kinderopvangtoeslag/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/hoeveel-kinderopvangtoeslag-kan-ik-krijgen/maximaal-uurtarief-voor-de-kinderopvang
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Wat is de hoogte van de kinderopvangtoeslag?
Voor de hoogte gelden geen inkomens- en 
vermogensgrenzen. Het bedrag dat je ontvangt is wel 
afhankelijk van het toetsingsinkomen van jou en jouw 
partner. Hier kan je de toeslagen tabel vinden (p3). Je moet 
het gezamenlijke toetsingsinkomen gebruiken.

3. Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in 
de kosten voor je kinderen tot 18 jaar, deze 
krijg je naast de kinderbijslag. 

Heb je al een toeslag? Dan krijg je het 
kindgebonden budget automatisch als je hier 
recht op hebt. Niet iedereen heeft recht op 
het kindgebonden budget. Ben je benieuwd 
of jij hiervoor in aanmerking komt? Lees dan 
vooral verder.

Voorwaarden
■  Je hebt minimaal één kind van onder de 18;
■  Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB);

■  De Nederlandse nationaliteit of een geldige 
verblijfsvergunning hebt;

■  Je inkomen is niet te hoog (maximaal € 70.000 als single 
en € 99.000 met toeslagpartner);

■  Je vermogen is niet te hoog (maximaal vermogen zonder 
toeslagpartner €118.479 of met toeslagpartner €147.819).

Hoogte van het kindgebonden budget
Het maximale bedrag bij drie kinderen is € 262 per maand. 
Voor een huishouden met vier of meer kinderen komt daar 
€ 76 per maand bij. Wanneer je inkomen hoger is, krijg je 
een lagere of geen tegemoetkoming. Klik hier om een 
proefberekening te maken.

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/10/29/kinderopvangtoeslag-2020
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/toeslagen/kindgebonden-budget/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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Het kindgebonden budget is gebaseerd op de gegevens die 
de Belastingdienst van je heeft. Ons advies is dan ook: als er 
iets verandert, geef dit gelijk door. Zo voorkom je dat je te 
weinig toeslag krijgt of dat je het later moet terugbetalen.

4. Zorgtoeslag

In Nederland is het verplicht om een zorgverzekering af te 
sluiten. De een kan dit makkelijker betalen dan de ander. 
Zorgtoeslag zorgt ervoor dat het voor iedereen betaalbaar 
blijft. Niet iedereen heeft hier recht op, er zijn een aantal 
voorwaarden aan verbonden. Benieuwd of jij hier in 
aanmerking voor komt? Lees dan vooral verder.

Voorwaarden 
■ Je bent 18 jaar of ouder;
■  Je hebt een Nederlandse 
zorgverzekering;

■  Je hebt een Nederlandse 
nationaliteit of  
geldige verblijfsvergunning;

■  Jouw inkomen is niet hoger dan  
€ 31.138 in 2021  
(of €39.979 met toeslagpartner);

■  Jouw eigen vermogen is niet  
hoger dan €118.479  
in 2021 (of €149.819  
met toeslagpartner).

Hoogte van de zorgtoeslag
De hoogte is afhankelijk van je jaarinkomen en 
gezinssituatie. De Belastingdienst heeft een tabel 
gepubliceerd waarbij de maandelijkse te 
ontvangen bedragen in staan, klik hier om deze 
tabel te bekijken.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/toeslagen/zorgtoeslag/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/bedragen-zorgtoeslag-per-maand
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Aftrekposten	
Naast informatie over de heffingskortingen en toeslagen is 
het interessant om iets van de verschillende aftrekposten 
af te weten. Een aftrekpost verlaagt jouw belastbare 
inkomen. Dit kan je een flink belastingvoordeel opleveren. 

In het Nederlandse belastingstelsel zijn er behoorlijk veel 
kosten die als aftrekpost gebruikt kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan studiekosten, zorgkosten en giften. Maar ook 
kosten die je maakt met betrekking tot jouw eigen woning 
kunnen een aftrekpost vormen. Naast deze posten zijn er ook 
nog een aantal andere aftrekposten die wij hier voor je op een 
rijtje zetten. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet bij 
het doen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

1. Aftrekposten eigen woning

Wanneer je een eigen woning hebt gekocht, mag je aanspraak 
maken op bepaalde aftrekposten. Denk hierbij aan de 
hypotheekrente, financieringskosten en de boeterente. Wij 
verwijzen je graag door naar ons eBook over het kopen en 
verkopen van je eigen huis voor een uitgebreide toelichting! 

2. Zorgkosten

Heb je zorgkosten gemaakt? In sommige gevallen zijn 
zorgkosten aftrekbaar. Deze zijn aftrekbaar wanneer ze aan 
onderstaande eisen voldoen. 

Vereisten
■  De kosten vallen niet onder het verplichte  
en/of vrijwillige eigen risico;

■  De kosten moeten gemaakt zijn in verband met zieke  
of invaliditeit;

■  De kosten moeten zijn gemaakt in hetzelfde jaar waarvoor je 
aangifte doet;

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/ebook-belastingaangifte-eigen-huis/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/ebook-belastingaangifte-eigen-huis/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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■  De gemaakte kosten mogen niet zijn vergoed;
■  De kosten zijn ook niet aftrekbaar wanneer de kosten  
wel onder het basispakket vallen, maar je er zelf voor kiest 
om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.

Zoals hierboven is aangegeven, zijn niet alle zorgkosten 
aftrekbaar. Hiernaast zijn er ook zorgkosten die deels 
aftrekbaar zijn en zorgkosten die alleen aftrekbaar zijn tegen 
een vast bedrag. Hier kan je zien welke zorgkosten aftrekbaar 
zijn.

Welk bedrag is aftrekbaar?
1.  Bepaal aan de hand van bovenstaande informatie welke 
zorgkosten voldoen aan de vereisten en stel het bedrag 
vast.

2.   Tel hier vervolgens een eventuele verhoging van de 
zorgkosten bij op. Hiermee verhoog je de hoeveelheid 
zorgkosten die je mag aftrekken, zonder dat je deze kosten 
daadwerkelijk hebt gemaakt. Een voorwaarde hiervan is 
dat je inkomen onder een bepaalde drempel ligt (€35.375).

3.   Verminder het bedrag bepaald onder punt 2 met het 
drempelbedrag. 

De eventuele verhoging en het drempelbedrag kan je 
uitrekenen aan de hand van deze tabellen. 

3. Giften

Heb je wel eens geld of goederen aan een goed doel of een 
instelling gegeven? Of doe je vrijwilligerswerk, maar krijg of 
hoef je geen vergoeding voor de kosten die je hiervoor maakt? 
Dan kan je hier misschien aftrek voor krijgen bij de aangifte 
inkomstenbelasting. In veel gevallen zijn giften aftrekbaar. Het 
hangt af van de instelling waaraan je de gift doet en op welke 
manier je de gift doet. Een gift is pas een gift wanneer je er 
niets voor terug krijgt.

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/overzicht-2021
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/aftrekposten-inkomstenbelasting/zijn-zorgkosten-aftrekbaar/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/aftrekposten-inkomstenbelasting/zijn-giften-aftrekbaar/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Onder welke voorwaarden zijn giften aftrekbaar?
Fiscaal gezien maken we onderscheid tussen twee 
verschillende soorten giften.

1.  Gewone gift (een eenmalige gift).  
Het bedrag dat hoger is dan 1% van jouw 
drempelinkomen mag je aftrekken. De 
minimale drempel is € 60. Bij gewone giften 
geldt er ook een maximum aftrekbaar bedrag, 
dit is 10% van jouw drempelinkomen. Het 
drempelinkomen is het totaal van jouw 
inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, 
maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

2.  Periodieke gift  
Voor een periodieke gift geldt geen drempel-
bedrag en geen maximum aftrekbaar bedrag.

Er zijn verschillende soorten instellingen  
waaraan je een gift kan doen:

■  Een ANBI
■  Een culturele ANBI
■  Een vereniging
■  SBBI (steunstichting sociaal belang  
behartigende instelling)

Gift aan Periodieke gift Gewone gift

(Culturele) ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar

Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar

Steunstichting SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

Welke giften  
zijn aftrekbaar?

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/culturele_anbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/sociaal_belang_behartigende_instellingen/
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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3. Studiekosten

Heb je studiekosten gemaakt? In sommige gevallen zijn 
studiekosten aftrekbaar. Deze zijn aftrekbaar wanneer ze 
aan onderstaande eisen voldoen.

Voorwaarden
■  Je hebt geen recht op studiefinanciering 
■  De opleiding die je volgt is nuttig voor jouw huidige of 
toekomstige beroep;

■  De opleiding moet een leertraject zijn. Je voldoet aan 
deze criteria indien je een opleiding volgt onder 
begeleiding of toezicht.

Welke kosten mag je aftrekken?
Alleen de noodzakelijke studiekosten mogen als aftrekpost 
worden aangemerkt. Denk hierbij aan collegegeld, lesgeld, 
examengeld, cursusgeld en leermiddelen die noodzakelijk 
zijn voor de opleiding. 

Welke kosten mag je niet aftrekken?
■  Kosten voor laptop, tablet of printer;
■  Rente over studieschuld;
■  Reiskosten;
■  Studiekosten van jouw kinderen.

Welk bedrag mag je aftrekken?
■  Tel eerst de studiekosten die in aanmerking 
komen voor aftrek bij elkaar op;

■  Vervolgens verminder je dit bedrag met de 
drempel van 250 euro;

■  Ontvang je een vergoeding van jouw werkgever 
voor de gemaakte studiekosten? Verminder het 
bedrag dat is bepaald onder punt 2 met deze 
vergoeding.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/aftrekposten-inkomstenbelasting/zijn-giften-aftrekbaar/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/het-nederlandse-belastingstelsel/aftrekposten-inkomstenbelasting/zijn-studiekosten-aftrekbaar/studiefinanciering/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Het bedrag dat overblijft is het bedrag dat je van de 
Belastingdienst mag aftrekken bij de belastingaangifte. De 
studiekosten mag je aftrekken in het jaar dat je de 
studiekosten gemaakt hebt. Het maximale aftrekbare 
bedrag is €15.000. Voor mensen onder de 30 jaar die in de 
standaardstudieperiode zit geldt er een uitzondering. In dit 
geval geldt er geen maximum aftrekbaar bedrag.

4. Partneralimentatie

Betaalde partneralimentatie mag je aftrekken in de 
aangifte inkomstenbelasting. Dit kan je doen bij het 
kopje ‘betaalde partneralimentatie en andere 
onderhoudsverplichtingen’. Naast partneralimentatie 
zijn er dus ook andere onderhoudsverplichtingen 
aftrekbaar. 

Betaalde kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar. 
Voor advocaat- en proceskosten voor het vaststellen, 
verlagen of beëindigen van de alimentatie geldt 
hetzelfde. 

Ontvang je partneralimentatie? In dat geval moet je 
deze inkomsten aangeven in de aangifte 
inkomstenbelasting. Máár ondanks dat kan ook jij 
gebruik maken van een aftrekpost. Je mag in dit geval 
namelijk de kosten die je maakt bij het regelen van de 
partneralimentatie of de afkoopsom als aftrekpost 
gebruiken. 

Denk hierbij aan de volgende kostenposten:
■  Advocaatkosten
■  Reiskosten
■  Incassokosten

Neem gerust contact 
met ons op! We helpen 
je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/fiscaal-partnerschap/alimentatie/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Belastingaangifte

Erfbelasting

Schenkbelasting

M-formulier

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

Adres:      Muiderstraatweg 15B 
1111 PS Diemen

KvK-registratie: 73318752

Officiële partner

�����������������������

Zelf doen of samen met ons?

Neem gerust  
contact met ons op!  
We helpen je graag!

international newcomers
amsterdam

official partner 2021

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.iamsterdam.com/en/our-network/in-amsterdam/partners/in-amsterdam-partners/taxsavers
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