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Inleiding 



Inleiding 

Functies van belastingheffing 

• Budgettair 

• Instrumenteel 

 

Beginselen 

• Draagkracht 

• Profijt 

• Verbruik  

• “Vervuiler betaalt” 

 
 



Inleiding 

Aanknopingspunten voor heffing 

• Nationaliteit 

• Inwonerschap 

• Bronprincipe 

• Nationaal recht versus (bilaterale en supranationale) verdragen en EU recht  

 

Grondslag * tarief 

 

• Werkelijk versus fictief 

• Progressief, degressief, vlaktaks 

 

Direct vs Indirect 

 

 

 

 

 

 

 
 



Inleiding 

Boxenstelsel (1) 
 

Bron: Ministerie van Financiën 



Top 3 belastingopbrengsten? 

 

IB/LB (direct)  48,5 

OB (indirect)  46,7 

VPB (direct)  16,1 

 

Accijnzen   11,3 
 

Bron: Ministerie van Financiën 

Inleiding 



Bron: Ministerie van Financiën 

Inleiding 



NL belastingsysteem (1) 

Boxenstelsel (1) 

Box I Inkomen uit werk en woning 

  Loon, zelfstandige inkomsten, lijfrenten, hypotheekrenteaftrek  

  Tarief IB: 8,40-52% (vanaf € 66.421).  

  Premie volksverzekeringen: 28,15% (over maximaal € 33.715) 

Box II  Inkomen uit aanmerkelijk belang 

  5% of meer belang in een vennootschap 

  Vast tarief van 25% over divenden en vermogenswinsten 

Box III  Inkomen uit sparen en beleggen 
  Saldo van bezittingen en schulden (bank/spaarrekeningen, beleggingen, 
  onroerend goed (2e woning) 
  30% belasting over 4% rendement (vanaf 2017 progressief, max 5.5%) 
 



Uitgelicht 

Box 3 
 



NL belastingsysteem (2) 

Boxenstelsel (2) 

• Rangorderegeling 

• Persoonsgebonden aftrekposten (bijv. betaalde alimentatie, ziektekosten, 
aftrek monumentenpand, giften, studiekosten) worden afgetrokken op meest 
tariefsvriendelijke manier: Box I, Box III en dan Box II 

• Bronbenadering voor niet-inwoners volgens dezelfde boxensystematiek 
(voorbeeld Box 3 en PGA) 

• Niet-inwoners als inwoners behandeld indien > 90% van inkomen in NL is belast 
 

 

 

   



NL belastingsysteem (3) 

Fiscaal partnerschap 

• Kwalificerende partners: 

• Gehuwden / geregistreerd partners 

• Samenwoners (onder voorwaarden: kind, woning, pensioenpartners, 
samenlevingsovk, voorgaand jaar) 

• Toerekening gezamenlijke inkomensbestanddelen (hypotheekrenteaftrek, 
persoonsgebonden aftrek, Box II en III)  

 

 

   



Bijzondere regelingen (1) 

Middeling 

• Verzoek tot middeling van inkomens over aansluitend 3 jaarstijdvak 

• Buitenlandse jaren en migratiejaren doen niet mee (1e AOW-jaar herrekening 
volle tarief)  

• Betreft sec. tarief, dus geen achteraf (vollere) benutting van heffingskortingen 

• Middeling over 2016 en 2015 (en ‘14)) eerder gunstig door verhoging 4e schijf 

• Teruggave drempel  

• Binnen 36 maanden na onherroepelijk worden aanslagen. Doe het dus op tijd! 
 

 

   



Bijzondere regelingen (2) 

30%-regeling 

• Inkomende werknemers (en uitgezonden werknemers) 

• Voorwaarden: 150km, salarisnorm, aanwerving buitenland (uitzondering PhD) 

• Bekendste voordelen 30% regeling inkomende werknemers: 

• 30% van het salaris onbelast 

• Partieel buitenlandse belastingplicht (niet of beperkt in Box II en Box III belast) 

• Internationale schoolgelden Kinderen) onbelast 

 

   



Bijzondere regelingen (3) 

Woning 

• Hypotheekrenteaftrek, eigenwoningforfait 

• Afbouw aftrek (o,5% p.j., thans 2%) 

• Airbnb? 

• Bijleenregeling 

• Diverse regelingen om woning in Box 1 te houden 

• Woning in Box 3 



Studiekosten (1) 

Studiekostenaftrek (persoonsgebonden aftrek) 

• Studie moet inkomensverwerving tot gevolg hebben (niet voor hobby) 

• Studiekosten: lesgeld, studiemateriaal, erkenning verworven competenties (evc 
verklaring), promotiekosten 

• Aftrekbaar in jaar van betaling 

• Kosten moeten drukken. (aflossingen op lening(en) zijn geen kosten) 

• Aftrekbeperkingen: 

• Geen aftrek voorzover onbelaste studie-uitkeringen worden ontvangen. 
(prestatiebeurs: aftrek na verrekening ontvangen beurs (in de praktijk 
eventueel aftrek voor thuiswonende studenten)). Bij belaste beurzen/studie-
uitkeringen geen aftrekbeperking 

• € 250 drempel en € 15.000 (boven)drempel (evt. uitsmeren meerdere jaren). 
Geen bovendrempel bij uitzondering (voorwaarden o.a. 5 jaarsperiode, >50% 
studeren/niet volledig kunnen werken,< 30 jaar, ) 



Studiekosten (2) 

Promotiekosten 

• Kosten publicatie proefschrift (drukkosten, kosten voorbereiden, vertalen, 
verpakken en verzending proefschrift) 

• Kosten voorgeschreven kleding voor promovendus en paranimf(en) voor de 
promotieplechtigheid 

• Kosten promotiediner of –feestje niet aftrekbaar (verdedigbaar indien PhD student 
ondernemer of freelancer is) 

 

Studie- of promotiebeurs 

• Belastingheffing afhankelijk van verschillende factoren (bijv. eenmalig of periodiek, 
van overheid, familie, werkgever of anderen). 

• Uitkeringen uit auditoren- en afstudeerfondsen meestal onbelast. Niet in rechte 
vorderbare (periodieke) uitkeringen van rechtspersoon (bijv. stichting) zijn belast. In 
rechte vorderbare uitkeringen ook, tenzij van enge familiekring. 

 
 



Zelfstandige inkomsten (1) 

Categoriën zelfstandige inkomsten 

• Resultaatgenieters (resultaat uit overige werkzaamheden) 

• Incidentele activiteiten / voordelen of “hobbyïsme”  

• Winstgenieters: Ondernemers 

• Veelal professioneler, meer tijdsbesteding, meer focus en investering 
 

Algemeen 

• Winst/resultaat wordt in beginsel op zelfde wijze bepaald en is belast in Box I 

• Winst/resultaat is opbrengst -/- kosten (sommige kostenbeperkingen, zoals 
thuiswerkplek, representatiekosten) 

• Beide categoriën in principe onderworpen aan BTW (m.u.v. vrijgestelde 
ondernemers). Op basis van kleine ondernemersregeling is eventueel geen of 
beperkt BTW verschuldigd. 

 

 

   



Zelfstandige inkomsten (2) 

Ondernemers 

• MKB-vrijstelling: 14% van de winst na ondernemersaftrek 

• Ondernemersaftrek indien > 1225 uren besteed aan onderneming in een jaar: 

• Zelfstandigenaftrek: € 7.280 

• Startersaftrek: € 2.123 
 

Keuze BV of IB-ondernemer 

• IB-ondernemer tariefsmatig voordeliger door MKB-vrijstelling en 
ondernemersaftrek. Indien 30%-regeling dan BV vaak gunstiger 

• Voordelen BV: Beperkte aansprakelijkheid, professionele uitstraling, winstuitstel 

• Nadelen BV: hogere compliance kosten 



Overig 

Internationaal 

• Inwonerschap  inwoners versus niet inwoners 

• 183 dagenregeling 

• NSV: hoogleraren  bij onderzoek/onderwijs tot 2 jaar in thuisland belast 

• Studenten: thuis belast voor studiebeursen indien direct voorafgaande aan studie 
in gastland woonachtig in thuisland en enkel in gastland voor 
studie/beroepsopleiding 

• Toewijzing sociale verzekeringen bij uitzending 
 



Vragen 

1. How to use "middelen" if one of the year salaries is MUCH higher than the 
others. 

2. Aftrekposten en veranderingen regels per 2017 

3. Ik heb een deel van het jaar in Nederland gewoond en een deel in Belgie, kan 
ik digitaal mijn belastingaangifte doen? 

4. Welke kosten van mijn promtie zijn aftrekbaar? En hoe gaat dat in z'n werk? 



Onze dienstverlening 

• AangifteDirect 
- Aangiften IB 

- Belastingadvies voor particulieren (en IB-
ondernemers) 

 

• TTT Group 

Belastingadvies voor werkgevers 



Succes met jullie aangiften! 

 
Voor het invullen van een belastingformulier moet men 
filosoof zijn, dat is voor een wiskundige veel te moeilijk! 

 

Albert Einstein 

 

 
 


