
Ga voor meer praktische vakinformatie naar: 

rendement.nl

© 2023 Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden.

Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 

volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer.

Stap voor stap door de aangifte 
inkomstenbelasting
De belangrijkste punten voor de 
aangifte IB op een rij

CHECKLIST
Publicatiedatum:
27 februari 2023

Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat moet ik weten over de aangifte IB? p.2

Hoe wordt mijn winst belast in de IB? p.6

Hoe zit het met de heffingskortingen? p.8

Met welke aftrekposten mag ik rekening houden? p.8

Hoe zit het specifiek met de IB voor dga’s? p.11

Hoe zit het met de vermogensrendementheffing in box 3? p.11

Wie inkomsten geniet, moet daar inkomstenbelasting (IB) over 

betalen. In box 1 van de IB betaalt u over de inkomsten die u 

heeft uit werk en woning. Vaak heeft u recht op aftrekposten en 

heffingskortingen binnen de IB.

In deze toolbox zetten we de regels rond de aangifte IB, heffings

kortingen en aftrekposten voor u op een rij.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl


2

De belangrijkste punten voor uw aangifte inkomstenbelasting op een rij

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) moet u jaarlijks aangifte IB doen. Er zijn drie boxen waarmee u te 
maken kunt krijgen bij de IB. Bijna iedereen, bijvoorbeeld ook werknemers in loondienst, heeft in ieder geval te maken 
met box 1. Hieronder vallen de inkomsten die u heeft uit werk en woning.
Vaak heeft u ook recht op heffingskortingen en aftrekposten binnen de IB. Denk bij de heffingskorting aan arbeidskorting, 
en bij een aftrekpost aan bijvoorbeeld de aftrek voor giften. Daardoor betaalt u minder of misschien zelfs wel geen 
belasting.
In deze toolbox vindt u praktisch bruikbare tools en waardevolle informatie over de verschillende elementen waar u 
rekening mee moet houden bij uw aangifte IB.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Wat moet ik weten over de aangifte IB?

 NIEUWS Voordeel behalen met checken en aanvullen aangifte IB 2022

Op 1 maart gaat het loket van de Belastingdienst weer open voor het checken en verder invullen van de 
aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2022. De fiscus heeft al veel gegevens ingevuld, maar een foutje is zo 
gemaakt dus controleer de cijfers goed en vul natuurlijk de ontbrekende gegevens aan! Zo kan er misschien 
nog een voordeeltje uit worden gesleept. Tips hiervoor leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/toolbox/stap-voor-stap-door-de-aangifte-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/nieuws/voordeel-behalen-met-checken-en-aanvullen-aangifte-ib-2022.html
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 ARTIKEL Waar op letten bij het doen van de aangifte IB over 2022?

Vanaf 1 maart a.s. kunt u uw vooringevulde aangifte IB over 2022 weer checken en waar nodig aanpassen 
en aanvullen. Ten opzichte van 2021 zijn er wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld 
aan de box 3heffing die eind 2021 flink onder vuur kwam te liggen en dus een beetje aangepast is. Waar 
moet u net even wat scherper op letten als u de aangifte over 2022 gaat controleren? Lees het in dit 
verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Aangifte inkomstenbelasting

De Belastingdienst vult al flink wat gegevens van tevoren in bij de aangifte IB. Maar de fiscus is ook niet 
onfeilbaar, dus controle van de cijfers blijft nodig. Hoe slaat u zich zo soepel mogelijk door de aangifte 
heen? Het begint met het bij elkaar zoeken van de benodigde gegevens. In deze infographic ziet u welke 
documenten in elk geval niet mogen ontbreken als u aangifte gaat doen.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Wat valt in welke box en waarom?

De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil 
zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin inkomsten en aftrekposten moeten worden 
verantwoord. Iedere box kent zijn eigen methodiek en belastingtarief. Bekijk in deze infographic in welke 
boxen welke inkomsten moeten.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/verdiepingsartikel/waar-op-letten-bij-het-doen-van-de-aangifte-ib-over-2022.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/infographics/aangifte-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/infographics/wat-valt-in-welke-box-en-waarom.html
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 STAPPENPLAN Inkomens invullen in boxenstelsel voor inkomstenbelasting

De Nederlandse IB vindt plaats middels het zogeheten boxenstelsel. Iedere box kent zijn eigen methodiek 
en belastingtarief. Maar wat valt in welke box, en waarom? Aan de hand van dit stappenplan kunt u bij 
twijfel de verschillende boxen stuk voor stuk nagaan. Zo komt u erachter in welke inkomensbox het 
inkomen thuishoort.

Opmerkingen

 VIdEO Het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting

Het fiscaal partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte inkomstenbelasting als elkaars 
partner worden beschouwd. Jurry Brand legt in 1 minuut uit wanneer de Belastingdienst u als partners ziet. 
Bekijk de video.

Opmerkingen

 V & A Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?

Het fiscale partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte IB als elkaars partner worden 
beschouwd. Dit kan voordelig zijn omdat zij bepaalde aftrekposten vrijelijk mogen verdelen. Zo kan 
bijvoorbeeld de hypotheekrente worden afgetrokken bij de partner met het hoogste inkomen. Daarmee 
wordt een groter belastingvoordeel behaald. In deze Vraag & Antwoord vindt u de regels die hiervoor 
gelden.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/inkomens-invullen-in-boxenstelsel-voor-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/het-fiscaal-partnerschap-voor-de-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-rond-het-fiscaal-partnerschap
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 V & A Kan ik als ondernemer samen met mijn partner aangifte IB doen?

U moet uw aangifte IB doen als ondernemer (het zogenoemde Obiljet) en uw fiscale partner als particulier 
(het zogenoemde Pbiljet). Dit verandert echter niets aan de wijze van aangifte doen als fiscaal partner. U 
kunt dus nog steeds samen aangifte IB doen met uw fiscale partner. U krijgt hiervoor ook op de reguliere 
wijze het verzoek om aangifte te doen. Lees in deze Vraag & Antwoord hoe dit werkt.

Opmerkingen

 V & A Fiscale partners in jaar van overlijden?

Het fiscaal partnerschap eindigt in principe op het moment dat één van de partners overlijdt. In de aangifte 
over het jaar van overlijden kunt u er voor kiezen om beiden voor het hele jaar als fiscale partners aan te 
merken, dus ook voor de periode na het overlijden. Het kiezen voor fiscaal partnerschap na overlijden heeft 
voor en nadelen, u leest ze in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 V & A Is uitsmeren van belasting mogelijk bij wisselende inkomens?

Het ‘uitsmeren’ van belastingen bij sterk wisselende inkomsten is mogelijk via de zogenoemde 
middelingsregeling. Middeling kan ervoor zorgen dat u belasting terugkrijgt. De belasting wordt opnieuw 
per jaar berekend over het gemiddelde inkomen van drie jaar. Lees in deze Vraag & Antwoord welke 
voorwaarden hieraan verbonden zijn. Dit geldt niet alleen voor IBondernemers, iedere IBbelastingplichtige 
kan hier gebruik van maken.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-ondernemer-samen-met-mijn-partner-aangifte-doen-voor-de-ib
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/fiscale-partners-in-jaar-van-overlijden
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/is-uitsmeren-van-belasting-mogelijk-bij-wisselende-inkomens
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Stap 3 Hoe wordt mijn winst belast in de IB?

 REKENTOOL Fiscale winstberekening inkomstenbelasting

U betaalt belasting over uw fiscale winst, oftewel de belastbare winst uit onderneming. Om deze fiscale 
winst te bepalen moeten nog diverse correcties plaatsvinden. Gebruik deze rekentool om de commerciële 
winst om te rekenen naar de fiscale winst.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Fiscale reserves

U kunt als ondernemer een fiscale reserve vormen als u aan de voorwaarden voldoet. Er bestaan drie fiscale 
reserves: de herinvesteringsreserve, de egalisatiereserve en de oudedagsreserve. Bekijk de voorwaarden in 
deze infographic.

Opmerkingen

 ARTIKEL Een oudedagsreserve voor de IB-ondernemer

Als ondernemer voor de IB kunt u fiscaal gunstig sparen voor uw oude dag door een oudedagsreserve 
te vormen. Deze reserve vormt u door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren voor uw 
oudedagsvoorziening. Bij de opbouw van de oudedagsreserve heeft u echter niet alle vrijheid. Waar moet u 
allemaal rekening mee houden? U leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/fiscale-winstberekening-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/infographics/fiscale-reserves.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/verdiepingsartikel/een-oudedagsreserve-voor-de-ib-ondernemer.html
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 REKENTOOL Netto inkomen van ondernemer berekenen

Bereken met behulp van deze rekentool wat u netto aan inkomen overhoudt als ondernemer. Deze tool 
werkt voor het inkomen van IBondernemers én van dga’s die in loondienst zijn van hun eigen bv. De tool 
houdt ook rekening met de fiscale voordelen die voor ondernemers kunnen gelden en een eventuele auto of 
fiets van de zaak.

Opmerkingen

 TOOLbOx Zo past u de ondernemingsregelingen correct toe

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren 
en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de IB, en voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u 
profiteren van verschillende aftrekposten op uw winst voor de IB. In deze toolbox staan de regelingen voor 
ondernemersaftrek voor u op een rijtje.

Opmerkingen

 VIdEO Resultaat uit overige werkzaamheden of winst uit onderneming?

Het is niet altijd duidelijk of inkomsten als winst uit onderneming of als resultaat uit overige 
werkzaamheden moeten worden gezien. Jurry Brand legt in 1 minuut de verschillen uit. Bekijk de video.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/netto-inkomen-van-ondernemer-berekenen.html
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/toolbox/zo-past-u-de-ondernemingsregelingen-correct-toe.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/resultaat-uit-overige-werkzaamheden-of-winst-uit-onderneming.html
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Stap 4 Hoe zit het met de heffingskortingen?

 INFOGRAPHIC Loonheffingskorting

Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffings
korting, die bestaat uit een cocktail van zes heffingskortingen. Dit zijn de algemene heffingskorting, de 
ouderenkorting, de arbeidskorting, de alleenstaandeouderenkorting en de jonggehandicaptenkorting. In 
deze infographic ziet u welke kortingen voor u van toepassing zijn.

Opmerkingen

 V & A Welke heffingskortingen zijn er nog buiten de loonheffingskorting?

Heffingskortingen zijn kortingen op de IB en premies volksverzekeringen. De loonheffingskorting bestaat 
uit zes heffingskortingen en wordt door de werkgever verrekend. Er bestaan echter ook enkele andere 
heffingskortingen, die pas bij uw aangifte IB vastgesteld worden. Het gaat om de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting (IACK) en de korting voor groene beleggingen. In deze Vraag & Antwoord worden deze 
heffingskortingen verder toegelicht. Deze gelden niet alleen voor IBondernemers, maar voor alle IB
belastingplichtigen.

Opmerkingen

Stap 5 Met welke aftrekposten mag ik rekening houden?

 NIEUWS Vragen over: aftopping aftrekposten inkomstenbelasting

De aftrekposten in de inkomstenbelasting zijn de afgelopen jaren geleidelijk aan afgetopt. In 2023 is deze 
operatie afgerond, en is het maximale aftrekpercentage gelijk aan het tarief in de eerste schijf van box 1 van 
de inkomstenbelasting. De beperking heeft betrekking op aftrekposten in de inkomstenbelasting in drie 
categorieën. In dit nieuwsartikel leest u om welke aftrekposten het gaat.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/aangifte-loonheffingen/infographics/loonheffingskorting.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/welke-heffingskortingen-zijn-er-nog-buiten-de-loonheffingskorting
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/nieuws/vragen-over-aftopping-aftrekposten-inkomstenbelasting.html
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Opmerkingen

 NIEUWS Vooruitbetaalde hypotheekrente na overlijden aftrekbaar

Als een belastingplichtige hypotheekrente vooruit betaalt en daarna overlijdt, is het volledige bedrag 
aan rente aftrekbaar. En dus niet alleen maar het bedrag tot aan de overlijdensdatum, aangezien 
eigenwoningrente in principe aftrekbaar is op het moment dat die rente is betaald of verrekend. Dat heeft 
de Hoge Raad bepaald. Dit geldt niet alleen voor IBondernemers maar voor alle IBbelastingplichtigen.
Meer over deze uitspraak leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Eigenwoningforfait zakt in 2022 naar 0,45%

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor 
eigenaren van een woning. Belastingplichtigen die een eigen woning hebben met een WOZwaarde 
tussen de € 75.000 en € 1.110.000 moeten bij de aangifte over 2022 rekening gaan houden met een 
eigenwoningforfait van 0,45%. Voor woningen met een hogere waarde dan € 1.110.000 geldt dat de 
eigenaar een bedrag van € 5.550 vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde boven de € 1.110.000 
moet meenemen.

Opmerkingen

 CHECKLIST Echtscheiding en eigen woning

Het eigenwoningbezit in ons land is erg hoog. De kans is dus groot dat u als IBondernemer ook in het 
bezit bent van een eigen huis. Als getrouwde ondernemer kan het natuurlijk gebeuren dat u besluit te gaan 
scheiden. Dit heeft bijna altijd ook consequenties voor de eigen woning en de belastingen. De afspraken 
die u hierover maakt kunt u opnemen in een convenant. In deze checklist leest u waar u allemaal aan moet 
denken.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/woning/nieuws/vooruitbetaalde-hypotheekrente-na-overlijden-aftrekbaar.html
https://www.rendement.nl/hypotheek-en-eigen-woning/nieuws/eigenwoningforfait-zakt-in-2022-naar-045.html
https://www.rendement.nl/woning/tools/echtscheiding-en-eigen-woning.html
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Opmerkingen

 NIEUWS Fiscaal de fout in na echtscheiding

Bij alle regeldingen die komen kijken bij een echtscheiding staat de fiscale afwikkeling niet bovenaan 
het prioriteitenlijstje. Dat concludeert de Belastingdienst na twee steekproeven. Voormalige echtelieden 
maken relatief meer fouten in de aangifte. Bijvoorbeeld dat beide exen nog de volle mep aan 
hypotheekrente aftrekken. Dit geldt overigens niet alleen voor IBondernemers, maar komt voor bij alle IB
belastingplichtigen. Lees in dit nieuwsartikel wat expartners nog allemaal moeten regelen op fiscaal gebied 
en voor eventuele toeslagen.

Opmerkingen

 V & A Wat is het verschil tussen gewone en periodieke giften?

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunt u onder voorwaarden van de belasting 
aftrekken. Dit geldt niet alleen voor IBondernemers maar voor alle IBbelastingplichtigen. Bij een gewone 
gift is het drempelbedrag 1% van het ‘drempelinkomen’ (de totale inkomsten voor de IB minus de 
persoonsgebonden aftrek) met een minimum van € 60. Het maximum is 10% van het drempelinkomen. 
Voor een periodieke gift geldt geen drempelbedrag, dat is dus gunstiger. Lees wat de voorwaarden zijn voor 
aftrek van gewone en periodieke giften in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Bedragen 2022 voor reisaftrek in aangifte IB

Als een werkgever aan zijn werknemer die met het openbaar vervoer naar het werk reist geen 
reiskostenvergoeding betaalt, kan de werknemer onder voorwaarden reisaftrek claimen in zijn aangifte 
inkomstenbelasting (IB). U vindt de voorwaarden en bedragen voor 2022 in dit nieuwsartikel.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/echtscheiding/nieuws/fiscaal-de-fout-in-na-echtscheiding.html
https://www.rendement.nl/goede-doelen/vraag-en-antwoord/wat-is-voor-donateurs-het-verschil-tussen-gewone-en-periodieke-giften
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/nieuws/bedragen-2022-voor-reisaftrek-in-aangifte-ib.html
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Opmerkingen

Stap 6 Hoe zit het specifiek met de IB voor dga’s?

 TOOLbOx Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

Een dga heeft een bijzondere positie voor de IB. Deze toolbox bevat nuttige informatie en praktische tools 
rondom de IB voor de dga.

Opmerkingen

Stap 7 Hoe zit het met de vermogensrendementheffing in box 3?

 TOOLbOx In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting

In box 3 van de IB wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. In deze toolbox leest u wat er wel en 
niet in box 3 valt, en hoe u op basis daarvan de vermogensrendementsheffing berekent. Ook staat in deze 
toolbox meer over de actuele ontwikkelingen rondom box 3.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de aangifte inkomstenbelas
ting, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw 
vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/dga/toolbox/zorg-als-dga-voor-een-juiste-aangifte-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/toolbox/in-vier-stappen-door-box-3-van-de-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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