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Vakopleiding Payroll Services

Fred Mens

1

Programma

• Herhalen

• Inkomstenbelasting box 1 deel 2

• Inkomstenbelasting box 2 en 3
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Ondernemersfaciliteiten

• Willekeurige afschrijving

-NL milieu (3.31)

-bevorderen ondernemerschap (art 3.34)

• Investeringsaftrek

-kleinschaligheidsinvesteringaftrek (art 3.41, zie tabel)

-energie-investeringsaftrek (art 3.42)

-milieu-investeringsaftrek (art 3.42a)

Uitgesloten van investeringsaftrek:

-grond, alsmede ondergrond gebouwen, 

personenauto’s, goodwill, effecten, bedrijfsmiddelen 

hoofdzakelijk (70% of meer tbs aan derden)

• Zie voorbeeld hierna
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Ondernemersfaciliteiten

• Voorbeeld investeringsaftrek

Vb Margreet doet op 1 juli 2018 een investering van € 1.100. De restwaarde 

is € 100, afschrijving 5 jaar.

Uitwerking:

Max. willekeurige afschrijving in 2018: € 1000 x 50% = € 500

Gewone afschrijving € 500 : 5 jaar is € 100

• In 2018 is het afschrijvingsbedrag:

Willekeurige afschrijving: maximaal € 500 +  de normale afschrijving: 

(1/2 jaar x € 100) = € 50

Totale maximale afschrijving in 2018: € 550

• In 2019 en verder is het afschrijvingsbedrag € 100, in 2023 (laatste jaar) nog 

€ 50

• Voorbeeld 2 investeringsaftrek

Joop schaft magazijn aan, € 250.000, ondergrond € 80.000

• Magazijn wordt voor 80% verhuurd=> geen aftrek

• Stel magazijn voor 40% verhuurd=> investeringsaftrek voor 

€ 170.000 
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Ondernemersfaciliteiten (1)

• Kostenegalisatiereserve (3.53 lid 1a)

Voorbeeld:

Frank is beroepsvisser, zijn boot moet eens in de 10 jaar voor groot 

onderhoud naar de werf. De kosten bedragen dan 

€ 100.000, kst over 10 jaren verdelen, dan € 10.000 per jaar verdelen

• Herinvesteringsreserve (art 3.54)

Voorbeeld:

Verkoop machine met boekwaarde € 50.000 voor € 80.000 winst € 30.000 

=> herinvesteringsreserve fiscale winst nihil

Jaar erop aanschaf nw machine € 120.000, herinvestering afboeken => bw

wordt € 90.000, afschrijving € 9.000 per jaar (bij 10 jr levensduur) 
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Ondernemersfaciliteiten (2)

• Fiscale oudedagsreserve (art 3.67 tm 3.73 IB)

Toevoeging 9,8% wuo maximum € 8.946

-voldoen aan urencriterium

-toevoeging mag niet groter zijn dan verschil 

ondernemingsvermogen einde jaar en stand FOR begin jaar

• Ondernemersaftrek (art 3.74, zie hierna)

• Mkb-winstvrijstelling (art 3.79a, zie hierna)
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Ondernemersaftrek (1)

Bestanddelen:

• Zelfstandigenaftrek (art 3.76) 

• Startersaftrek (art 3.76 lid 3)

• Meewerkaftrek (art 3.78, zie ook 3.16 lid 4, 3.96  b)

• Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (art 3.78a)

• Stakingsaftrek (art 3.79)
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Ondernemersaftrek (2)

• Zelfstandigenaftrek (art 3.76) 

-€ 7.280 lid 1 en € 3.640 lid 4 , nooit meer dan de 

winst

- urencriterium

-niet hoger dan winst

• Startersaftrek (art 3.76 lid 3) € 2.123

-in een of meer v/d 5 voorafgaande jaren geen 

ondernemer geweest

-in deze periode niet meer dan 2x 

zelfstandigenaftrek geclaimd
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Ondernemersaftrek (3)

• Meewerkaftrek (3.78)
-meewerkende partner of arbeidsbeloning of 
meewerkaftrek
-percentage v/d winst 1,25 tot 4% afhankelijk van 
meewerkuren

• Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (3.78a)
-ao-uitkering
-verlaagd urencriterium (800 uren)
-nog niet AOW gerechtigd (art 7a lid 1 AOW)

• Stakingsaftrek (art 3.79) max. € 3.630
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Bijlagen/Voorbeeld zelfstandigenaftrek.docx
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Mkb-winstvrijstelling (art 3.79a)

• Vrijstelling: 14% van de ondernemingswinst, nadat deze is 

verminderd met de ondernemingsaftrek

• Urencriterium is niet van toepassing

Voorbeeld
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2. Loon

Loonbegrip LB en IB is in principe hetzelfde

Uitzonderingen:

• Fooien (3.81 IB => LB art 12 en URLB 3.6)

• Loon waarover eindheffing is toegepast

• Reisaftrek (3.87 => art 16 UR IB))
-ov reizen
-meer dan 10 km enkele reis wo-we
-minimaal 1x per week wo-we gereisd (per jaar 40 x)
-wn beschikt over ov-verklaring of reisverklaring
-aftrek op basis van afstand en aantal reisdgn p/w

• (art. 3.80 t/m 3.87 Wet IB)
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3. Resultaat uit overige

werkzaamheden

• Restcategorie (freelancers)

• Ondernemersfaciliteiten niet van toepassing

• Duidelijkheid over arbeidsrelatie verkrijgen via VAR

• Overige inkomsten

– Arbeidsinkomsten

– Rendabel maken van vermogensbestanddelen door 

bovengemiddelde activiteit.

– Terbeschikkingsregeling (gebruik maken van het 

boxensysteem)

– Lucratieve belangen (excessieve beloningen) 

(art. 3.90 Wet IB)
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Belastbare periodieke uitkeringen en 

verstrekkingen uitkeringen 

• Art 3.100 t/m 3.109

• Bepaalde publiekrechtelijke uitkeringen (art 3.103)

• Privaatrechtelijke uitkeringen (zoals alimentatie)

• Bepaalde lijfrentetermijnen (art 3.124 ev)
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5. De eigen woning (1)

• Belastbaar inkomen uit eigen woning:

-Eigenwoningforfait +

-Tijdelijke verhuur +

-Aftrekbare kosten -/-

• Eigenwoning(forfait) (art 3.110 t/m  3.115)

• Kosten van geldleningen, erfpacht, opstal of beklemming 

voor de eigen woning (maximaal dertig jaar) art 3.119a, 

3.119b, 3.120 t/m 3.123
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De eigen woning (2)

• Begrip eigen woning (art 3.111)

-gebouw, woonschip, -wagens als hoofdverblijf tbs 

staat +

-geen hoofdverblijf (vakantiewoning en 2e woning)

• Overlijden kan partner gebruik woning krijgen, kinderen 

krijgen dan blote eigendom

• Alleen woning die als eigen woning wordt aangemerkt, 

aftrekbare kosten opvoeren tenzij (art 311 lid 2 tm 7),

-verkoop (huidig jaar + 2 jrn erna), bij verhuur verhuist 

woning naar box 3

-aankoop jaar aankoop + 2 jrn erna

-woning die niet langer door bel pl wordt bewoond, wel 

hoofdverblijf partner (max 2 jr)
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De eigen woning (3)

• Eigen woning forfait (art 3.111 lid 2)
-WOZ-waarde
-naar rato

• Tijdelijke verhuur (art. 3.113)
-bv bij vakantie (niet naar box 3)
-eigen woning forfait gehele jaar
-ontvangen huur forfaitair 70%
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De eigen woning (4)

• Kamerverhuurvrijstelling (art 3.114)
-mag geen zelfstandige woonruimte zijn
-kamer is onderdeel eigen woning welke hoofdverblijf 
is van belastingplichtige

-belastingplichtige en huurder ingeschreven op 
woonadres

-huuropbrengst niet hoger dan € 5.264 per jaar

Voordelen:
-tot € 5.264 per jaar vrijgesteld van belastingheffing
-eigen woningforfait en rente gehele jaar
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De eigen woning (5)

• Eigen woningschuld (art 3.119a lid 3)

• Bijleenregeling (art 3.119a en 3.119b)
-bij verkoop eigen woning
-verkoop met overwaarde (eigenwoning reserve)
-hierover geen eigenwoningschuld aangaan bij koop 
nieuwe woning

-vervalt na 3 jaren of overlijden
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De eigen woning (6)

• Aftrekbare kosten (art 3.120)

-rente en kosten van schulden van eigenwoningschuld

-periodieke betalingen ogv erfpacht, opstal of 

beklemming mbt eigen woning

-30-jaarstermijn bij 

verbouwing/onderhoud start nieuwe 30-jrs termijn

Aftrekbaar nader:

-afsluitprovisie (max 1,5% van eigenwoningschuld en 

niet meer dan € 3.630, restant verdelen over looptijd)

Stel afsluitprovisie € 4.000 dan € 3.630 aftrek restant

verdelen over resterende looptijd lening
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De eigen woning (7)

• Bijzondere aftrekbeperkingen

-woning gekocht van partner (max eigenwoningschuld 

welke de partner oorspronkelijk had)

-geld wordt geleend van partner

Vb. Gerda krijgt erfenis van banksaldo wordt 

€ 300.000. In 2018 kopen Gerda en Hans een woning voor € 250.000, 

Gerda betaalt deel via haar bankrekening en Hans leent zijn deel bij 

Gerda, rente niet aftrekbaar
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De eigen woning (8)

• Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (art 3.123a)

-voordelen (forfait en huur) en aftrekbare kosten 

partners optellen

-evenredige toekenning periode

WOZ-waarde eigen woning                € 200.000

Eigen woningschuld €            0

Eigen woningforfait 0,70% van € 200.000 = € 1.400

Extra aftrek € 1.400 => niets belasten 
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Uitgaven voor 

inkomensvoorzieningen

• Art 3.124 t/m 3.128

• Betaalde premies voor bijvoorbeeld lijfrenten en aanvullende 

uitkeringen bij invaliditeit of ziekte, zijn aftrekbaar

• Rekening houden met richtlijnen voor aftrekbaarheid

• Uitgaven voor inkomensvoorzieningen kunnen ook negatief zijn
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Persoonsgebonden aftrek (afd 6.1)

Bekendste aftrekposten:

• Uitgaven onderhoudsverplichtingen

• Uitgaven voor specifieke zorgkosten

• Weekenduitgaven voor gehandicapten

• Scholingsuitgaven

• Uitgaven voor monumentenpanden

• Aftrekbare giften
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Persoonsgebonden aftrek (2)

• Uitgaven onderhoudsverplichtingen (art 6.3)

-periodieke uitkering ogv rechtstreeks uit 

familierecht voortvloeiende verplichtingen 

(alimentatie)

-afkoopsommen aan gewezen echtgenoot

-verrekening pensioenrechten, lijfrente ed
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Persoonsgebonden aftrek (3)

• Uitgaven voor specifieke zorgkosten

-genees- en heelkundige hulp

-farmaceutische hulpmiddelen verstrekt op voorschrift arts

-vervoer zoals reiskst naar huisarts of ziekenhuis

-dieet

-extra gezinshulp

-extra kleding en beddengoed

-reiskosten > 10 km ziekenbezoek / 0,19 per km

-belastingplichtige zelf + partner + kinderen < 27 jr

-ernstig gehandicapte personen > 27 jr

gezinsverband

-ouders, broers, zussen wonend bij bel pl zorg afh
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Persoonsgebonden aftrek (4)

• Scholingsuitgaven

-opleiding/cursus met oog op verwerven inkomen

-rechtstreeks verband leertraject

-uitgesloten kst levensonderhoud, werkruimte, 

excursies en studiereizen

-verminderen met bijdrage wg

-drempel € 250, maximaal € 15.000
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Persoonsgebonden aftrek (5)

• Aftrekbare giften

Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zoals 

kerk, charitatieve, culturele en wetenschappelijke 

instellingen

-periodieke giften (6.38) geen drempel mits:

-vastgelegd in notariële akte

-minimaal 5 jaren

-andere giften 

-schriftelijk overleggen

-drempel minimaal € 60 / 1% verzamelinkomen

-maximaal 10% verzamelinkomen

-culturele gift (bv museum) vermenigvuldigen met 

1,25 (maximaal € 1.250 => art 6.39a)
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Berekenen verschuldigde IB/PVV

Belastingheffing over box 1

Belastingheffing over box 2

Belastingheffing over box 3

________________________+

Subtotaal

Heffingskortingen -

Voorheffing LB / VPB -

________________________

Te betalen/te ontvangen IB/PVV

(art. 2.7 e.v. Wet IB)
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Tarieven

• Gescheiden boxen:

– Box 1: progressief stelsel met inkomensschijven

– Box 2: 25% 

– Box 3: 30% over rendementsklasse

(art. 2.10 t/m 2.13 Wet IB)
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Heffingskortingen

• Korting op de verschuldigde IB/PVV

• Niet overdraagbaar

• Indien hoger dan verschuldigde IB, vervalt het restant 
(behalve bij fiscale partners)

• Standaardheffingskorting:

– Loonheffingskortingen

– Overige heffingskortingen

(Art 8.2 Wet IB)
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Loonheffingskortingen

• Algemene heffingskorting

• Arbeidskorting

• Ouderenkorting

• Alleenstaande ouderenkorting

• Jonggehandicaptenkorting

• Levensloopverlofkorting wordt niet meer opgebouwd vanaf 1-1-2012

Overige heffingskorting via IB

• Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

• Korting voor groene beleggingen
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Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 

belang 

Art 4.6 begrip aanmerkelijk belang

Belastbare voordelen (art 4.12):

• Reguliere voordelen minus aftrekbare kosten (dividend -/-

beheerskostdn, inningskosten bank of rente voor financiering 

aandelen (art 4.15)

• Vervreemdingsvoordelen (art 4.19) bv winst behaald met 

verkoop ab-aandelen

• Aandelenkapitaal (bij aandeelhouders geplaatste deel vh

maatschappelijk kapitaal v/e vennootschap (art 4.8 IB)

Tarief: 25%
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Inleiding

Box 2

• Aanmerkelijk belanghouder

-5% aandelenkapitaal in een vennootschap (gewoon ab, art 4.6 

en 4.10 IB))

Vb Jaap Jansen bezit 50% aandelen in X BV. Zijn echtgenote 

heeft 4% van deze BV, beiden aanmerkelijk belang

• Direct en indirect aanmerkelijk belang
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Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 

belang 

-Meesleepregeling (art 4.9):

Wanneer eenmaal AB-belang in een onderneming 

dan ook alle andere in bezit zijnde aandelen 

meenemen (ook waar geen ab-belang aanwezig is)

-Meetrekregeling (art 4.10)

Bv belastingplichtige geen ab-belang, maar partner

wel of bloed- of aanverwanten in rechte lijn (of hun

partners

Voorbeeld: A heeft 3% aandelen in Y BV. De vader van A

bezit 10% van Y BV => meetrekregeling, A heeft ook 

AB-belang
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Meetrekregeling  

-Voorbeeld 2

Cees heeft 2% van het geplaatste AK, zijn echtgenote 

3%. De beide zonen hebben resp. 3% en 4% vh AK.

Uitwerking:

Cees en echtgenote samen 5%, beide AB (ogv artikel 

4.6).

Beide zonen worden meegetrokken (ogv artikel 4.10) 

ook AB
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Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 

belang

Vervreemdingsvoordelen:

-verkopen, schenken, vererven en ruilen van aandelen 

(wisseling van eigenaar) => winst box 2

-winstbepaling => overdrachtsprijs minus verkrijgingsprijs (art 4.19)

Voorbeeld

Frits bezit alle aandelen, bij oprichting verkregen voor 

€ 18.000

Verkoop alle aandelen € 100.000, bemiddelingskosten 

€ 2.500

AB-winst => € 100.000 - € 2.500 - € 18.000 => € 79.500

36



13

Box 2: casus

Jaap bezit:

-1.000 aandelen nominaal € 25 in X BV. Geplaatst

Aandelenkapitaal € 75.000.

Waarde 01-01-2015 => 200.000

Waarde 31-12-2015 => 250.000

Ontvangen dividend € 10.000, ingehouden 

dividendbelasting € 1.500

-10.000 aandelen Unilever

Waarde 01-01-2015 => 180.000

Waarde 31-12-2015 => 190.000

Ontvangen dividend € 6.000, ingehouden 

dividendbelasting € 900

Wat moet Jaap aangeven in box 2?
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Box 2: voorbeeld 

-AK X BV bestaat uit 1.000 aandelen nominaal € 100. 

In 2007 kocht Bert 70 aandelen voor € 110, in 2012 

koopt hij 80 aandelen voor € 120.

In 2018 keert X BV bruto € 2.000 dividend uit,

dividendbelasting bedraagt € 500. Bert verkocht in 2016 

50 aandelen voor € 135 euro.

De aftrekbare kosten bedragen €  233 euro

Hoeveel Inkomstenbelasting betaalt Bert?
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Box 3: belastbaar inkomen uit 

sparen en beleggen

• Uitgangspunt: vermogen op 1 januari

• Rekening houden met heffingsvrij vermogen

• Vermogen -/- heffingsvrij vermogen = rendementsgrondslag

• Forfaitair rendement (art 5.2)

• Belasting: 30% van forfaitair rendement

• Heffingvrij vermogen

Algemeen (€ 25.000, art 5.5)*

* of dubbel met partner

39



14

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Rendementsgrondslag=> bezittingen minus schulden

• Bezittingen (art 5.3 lid 2):
-onroerende zaken
-rechten op onroerende zaken
-roerende zaken
-rechten op roerende zaken
-rechten die niet op zaken betrekking hebben
-overige vermogensbestanddelen

• Schulden (art 5.3 lid b, c en e)
-leningen voor consumptieve uitgaven

• Belastingschulden muv erfbelasting niet aftrekbaar

• Drempel € 3.000 (partners € 6.000 )
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Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Vrijstellingen (afdeling 5.2)

Voorbeeld roerende zaken wel/geen vrijstelling art 5.8

• Schilderij waarde € 350.000 opgeborgen in kluis, uitsluitend 
in bezit ivm waardestijgingen => behoort tot 
rendementsgrondslag

• Voorbeeld 2 roerende zaken
Schilderij in huiskamer, waarde € 250.000 behoort tot 
inboedel => geen rendementsgrondslag 
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Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Waardering bezittingen en schulden
-economisch verkeer (5.19) => hoofdregel

• Uitzonderingen (zie dia hierna)
-verhuurde en tweede woningen
-effecten
-vruchtgebruik / recht van gebruik

• Voorbeeld 2e woning => 100% WOZ-waarde (5.20 en 
verhuurde woning art 17a UB
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Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Casus

-Piet heeft eigen woning waarde 1-1 € 200.000 en 31-12 
€ 220.000. WOZ waarde € 190.000 

-Opslagloods waarde 1-1 € 100.000 en 31-12 € 110.000.  
Verhuurd aan C BV, Piet heeft 25% vd aandelen van C BV 
=> huuropbrengst € 10.000 per jr

-Perceel grond waarde 1-1 € 40.000 en 31-12 € 42.000. 
-2e woning waarde 1-1 € 80.000 en 31-12 € 84.000, WOZ 
waarde € 76.000 

-Verhuurde woning, waarde 1-1 € 140.000 en 31-12 
€ 146.000 WOZ waarde € 180.000 => huuropbrengst € 500
per maand  
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Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

• Vruchtgebruik/recht van gebruik (5.22), afdeling 5.4
vb woonhuis (gratis)
blote eigendom degene die eigendom bezit

• Effecten
-courante (beurs, slotwaardering laatste beursdag 
voorafgaande kalenderjaar art. 5.21) en incourante 

effecten (niet beurs => waardering economische 
waarde, uitsluitend wanneer aandelen niet in box 2 

vallen
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Wijze van heffing

• Aangifte doen, waarna inspecteur een aanslag oplegt

• Rekening houden met voorheffingen:

• Loonbelasting

• Dividendbelasting

• Kansspelbelasting
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Tot slot

• Belangrijkste wijzigingen per 1-1-2018:

-Zie blz 13 t/m 15 loonalmanak 2018
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