Belastingaangifte en nog
iets over liquiditeit
Het is zover: de aangifte inkomstenbelasting kan worden ingediend. De gegevens

Volume 1 | Uitgave 8

18 maart 2016

worden nagelopen en aangevuld. Lees je aangifte goed door en controleer de vooraf
ingevulde gegevens. Fouten, ook de vooraf ingevulde, komen voor eigen rekening.

Niet vergeten: aftrekposten
Op onze website staat een aantal aftrekposten waar wij extra de aandacht op willen
vestigen.
Ga zorgvuldig om met aftrekposten.

Aftrekpost: altijd met
bewijs!

Zo kan je de tandartskosten, die je zelf hebt moeten betalen, wel opvoeren, maar het eigen
risico en de premies niet. En volg je een bepaald dieet, dan alleen als aftrekpost als de dokter
dat schriftelijk aan jou heeft bevestigd.
Heb je aan een goed doel gegeven? Dan moet dat ook aan te tonen zijn. Iets in de collectebus
aan de deur is niet meer te bewijzen.
Kinderalimentatie is niet meer (rechtstreeks) af te trekken. Maar de verplichting kan (dit jaar
nog) wel in mindering gebracht worden op je saldo in box 3.
Verdeling tussen fiscale partners
Tussen fiscale partners kunnen de aftrekposten zo worden verdeeld, dat de minste belasting
wordt betaald. Of het meeste wordt teruggevraagd.
Middeling
Bij wisselend inkomen in 3 opvolgende jaren kan gebruik worden gemaakt van middeling. Als
dit volgens jou van toepassing is, neem dan contact met ons op.
Is je situatie wat meer gecompliceerd: getrouwd, echtscheiding of huis gekocht? Laat je
aangifte door ons verzorgen vanaf € 50.
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Relatiemanagement

Ondernemen is relatiemanagement
Deze keer: liquiditeit
In het laatste infoblad heb ik extra de nadruk gelegd op het binnenhalen van de vorderingen.
De meeste ondernemers zullen het met mij eens zijn, dat het vragen aan je klant of die
alsjeblieft wil gaan betalen, toch de goede zakelijke relatie ietwat onder druk zet.
Daarom hier een advies.
Vanaf de start van je zakelijke relatie zal het duidelijk moeten zijn, waar hij aan toe is en waar
jij aan toe bent. Jij levert het afgesproken product. Hij zal dit tegen de vooraf
overeengekomen condities betalen. Werk bijvoorbeeld met ondertekende
opdrachtbevestigingen en algemene voorwaarden.
Bij het bellen om betaling kan je daaraan refereren.

Wist je dat…
… de hypotheekrente aftrekbaar is? Ja natuurlijk wist je dat. Maar dat 52% hypotheekrenteaftrek niet meer bestaat? Je kan
maximaal 50,5% hypotheekrenteaftrek krijgen. Heb je een huis gekocht en daardoor extra aftrekposten zoals de notaris, taxatie en
hypotheekadvies? Denk eraan deze in te vullen. En vergeet niet het aanpassen van je voorlopige teruggave in het jaar 2017 aan je
nieuwe situatie. “Weten waar je aan toe bent, nu… en in de toekomst.”

Handige website-links
Deze maand: belasting ontwijken is geen belasting ontduiken
Er staat natuurlijk al een aantal handige website-links in dit infoblad. Maar voor de die-hards hier nog één: belasting ontwijken
mag, belasting ontduiken niet. Waar ligt de (a)morele grens?

Volgende infoblad: tering en nering
Dat weet iedereen: je kan maar 1 euro uitgeven als je 1 euro binnenkrijgt. Maar hoe houd je dat precies in de gaten?
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