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Tips over inkomen
Gebruik deze tips bij je aangifte over je inkomen. 

Maak gebruik van de middelingsregeling bij sterk 
wisselend inkomen

Doe je voordeel met deze regeling als je meer of minder 

bent gaan werken de afgelopen drie jaar. Of als je 

bijvoorbeeld een ontslagvergoeding hebt gehad. Als het 

verschil tussen je inkomen van de afgelopen drie jaren 

groot is, krijg je misschien geld terug. Bereken via de 

Belastingdienst of je hier gebruik van kunt maken.

Kijk of je vrijwilligerswerk kan aftrekken

Heb je vrijwilligerswerk gedaan in 2019 en daarvoor een 

vergoeding gekregen? Dan hoef je over deze vergoeding 

misschien geen belasting te betalen. Bij de 

Belastingdienst kan je nalezen wat de voorwaarden 

voor een belastingvrije vergoeding zijn. Doe je 

vrijwilligerswerk, maar zie je af van een vergoeding? 

Dan hebt je misschien recht op een giftenaftrek.
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Tips over 
bankrekeningen en 
andere bezittingen
Gebruik deze tips bij je aangifte over je 
bankrekeningen en bezittingen, eventueel voor jou 
en je partner.

Benut de mogelijkheden van fiscaal partnerschap

Je bent fiscaal partner als je getrouwd of geregistreerd 

partner bent. Maar ook als je samenwoont kun je fiscaal 

partner zijn, bijvoorbeeld als je samen een kind hebt of 

samen een woning hebt gekocht. 

Voor het belastingjaar 2019 is het heffingvrij vermogen 

vastgesteld op € 30.360,- per persoon. Tot dat bedrag 

betaal je geen vermogensbelasting. Voor fiscale partners 

geldt hetzelfde bedrag, dus € 60.720,- in totaal. En dat kan 

heel voordelig zijn. 

1. Vermogen ( sparen en beleggen )

Voorbeelden bij het fiscaal partnerschap
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Peter heeft € 5.000,- op zijn spaarrekening staan en 

Sofie € 45.360,-. Als zij geen fiscale partners zijn, is 

Sofie over haar spaargeld belasting verschuldigd, 

omdat zij meer vermogen heeft dan de vrijgestelde 

€ 30.360,-. Zij betaalt dan circa € 87,- 

inkomstenbelasting. 
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Zijn Peter en Sofie wel fiscaal partner, dan kunnen ze 

het spaargeld bij hun aangifte verdelen. Samen 

hebben ze € 50.360,- spaargeld. Zowel aan Peter als 

aan Sofie wordt dan bijvoorbeeld de helft 

toegerekend in de aangifte. Omdat dit bedrag voor 

beiden lager is dan de vrijstelling (het heffingvrij 

vermogen) zijn ze hierover geen inkomstenbelasting 

verschuldigd. Zo sparen ze samen die circa € 87,- uit.

Daarnaast geldt dat het belastingpercentage hoger wordt 

als je vermogen groter is. 

Je kunt bij sommige aftrekposten zelf bepalen wie van de 

partners welk bedrag opgeeft in de aangifte. Dat kan 

voordelig zijn als het inkomen van de ene partner in een 

hoger belastingtarief valt dan die van de ander. Degene 

met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de 

aftrekpost voor de eigen woning opvoeren in het 

aangifteprogramma.

Anne en Rick hebben samen een eigen woning met 

een WOZ-waarde van € 200.000,- en € 10.000,- aan 

hypotheekrente betaald. Bij het invoeren van de 

gegevens blijkt dat zij daarmee een aftrekpost hebben 

van € 8.700,- op de eigen woning.

Omdat zij beiden voor de helft eigenaar en 

schuldenaar zijn, kan ieder de helft van € 8.700,- (dus 

€ 4.350,-) aftrekken bij de aangifte. Door verschillen in 

het inkomen, komen ze samen op een 

belastingvoordeel van € 3.251,- uit.

Omdat Anne en Rick ook elkaars fiscale partner zijn, 

kunnen zij er voor kiezen deze aftrekpost van 

€ 8.700,- ook helemaal bij haar in aftrek te brengen. 

Dan blijkt het belastingvoordeel € 3.314,- te zijn. Het 

2. Aftrekpost eigen woning
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fiscale partnerschap levert hen dus een 

belastingvoordeel van € 63,- op.

Trek je schulden af van je spaargeld

Stond je in 2019 rood of had je een bijvoorbeeld een 

creditcard- of studieschuld? Dan kan je je schulden boven 

de € 3.100,- (bij fiscale partners € 6.200,-) in mindering 

brengen op het vermogen in box 3. Hypotheekschulden 

vallen daar in principe niet onder.



Tips over hypotheken en 
andere schulden
Gebruik deze tips bij je aangifte over je hypotheek 
en andere schulden zoals je bouwdepot. Ook de 
bijleenregeling wordt uitgelegd. 

Eigen woning met kleine hypotheek? Profiteer van 
de ‘Hillen-aftrek’

De ‘Hillen aftrek’ is een extra aftrekpost speciaal voor 

mensen met geen of een lage woningschuld en 

neutraliseert het positieve inkomen dat kan ontstaan als je 

extra aflost op je hypotheek. 

Hoe het werkt? Als woningbezitter heb je ‘inkomsten’ uit je 

eigen woning. De Belastingdienst beschouwt het 

eigenwoningbezit namelijk als een vorm van inkomen. Dit 

bestaat meestal alleen uit een bijtelling, want ook over je 

eigen woning betaal je inkomstenbelasting.

Daarnaast heb je ook aftrekbare kosten, zoals de 

renteaftrek. Als de ‘inkomsten’ uit de eigen woning hoger 

zijn dan je aftrekbare kosten, vormt de Hillen-aftrek een 

extra aftrekpost, ter grootte van het verschil. In de praktijk 

betekent dit dat je bijna geen belasting betaalt over de 

inkomsten uit de eigen woning. 

Goed om te weten: de Hillen-aftrek wordt vanaf 2019 in 

dertig jaar gelijkmatig afgebouwd. In 2019 bedraagt de 

Hillen-aftrek 96 2/3% van de positieve belastbare 5



inkomsten uit de eigen woning.
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Een woning gekocht in 2019? Check je aftrekbare 
kosten

Trek kosten voor het oversluiten van de hypotheek 
af

Heb je in 2019 voor het eerst een woning gekocht? Dan 

mag je heel wat kosten - die je hebt gemaakt voor de 

financiering hiervan - opgeven als aftrekbare kosten. En 

dat kan aardig oplopen.

We hebben de kostenposten rondom de aankoop van je 

woning op een rijtje gezet. De kosten zijn alleen aftrekbaar 

als je deze in 2019 hebt gemaakt:

Heb je in 2019 je hypotheek overgesloten? Dan mag je een 

aantal (hieraan gerelateerde) kosten aftrekken bij je 

aangifte. Het gaat hier om: de taxatiekosten, de kosten van 

de hypotheekakte, de advieskosten én de eventuele 

*Let op: Bemiddelingskosten bevatten óók de kosten van het hypotheekadvies van de aankoop van de woning als de lening door het 

advies tot stand komt. 



eventuele verschuldigde boeterente vanwege het 

oversluiten van de hypotheekschuld. Je mag deze kosten 

alleen aftrekken als je deze in 2019 betaald hebt. 

Let op: Heb je deze kosten meegefinancierd in de nieuwe 

hypotheek? Dan kan je de rente over dat deel van de lening 

niet aftrekken. Dit deel van de lening geef je op in box 3.

Alle aftrekbare kosten voor het oversluiten van je 

hypotheek: 
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Trek rente van je bouwdepot af

Heb je vorig jaar een depot voor een verbouwing 

afgesloten? Dan is de rente die je hierover in de eerste zes 

maanden na storting betaalt, volledig aftrekbaar. Als je 

tijdens deze periode van je geldstrekker een 

rentevergoeding ontvangt, dan hoef je deze niet mee te 

nemen in je renteaftrek.

Oversluiten zonder verhoging

Oversluiten met verhoging woningverbetering

Oversluiten met consumptieve verhoging

* Let op: Bemiddelingskosten bevatten óók de kosten van het hypotheekadvies van de aankoop van de woning. 

** Pro Rato wil zeggen dat alleen de rente over de meegefinancierde kosten van de lening voor de verbouwing aftrekbaar zijn.



Je mag over de eerste zes maanden alle betaalde rente 

aftrekken, zonder de rentevergoeding hiervan af te halen. 

Na deze zes maanden is dat anders: dan is de rente nog 

steeds aftrekbaar, maar de vergoeding die je krijgt moet je 

hier nu wél eerst van aftrekken. 

Heb je geld geleend voor een nieuwbouwwoning en is (een 

deel van) dit bedrag in een nieuwbouwdepot gestort? Dan 

is ook de rente die je over dit depot betaalt aftrekbaar. 

Anders dan bij een verbouwingsdepot moet je wél al vanaf 

de eerste maand rekening houden met de rentevergoeding. 

Deze trek je af van de betaalde rente. 

Let op: Bovenstaande geldt alleen als de lening die je bent 

aangegaan voor de verbouwing of de bouw van je 

nieuwbouwwoning, volledig telt als ‘eigenwoningschuld’ 

waarvan je de rente – na bouw/verbouwing – volledig kan 

aftrekken.

Aftrekposten voor een nieuwbouwdepot
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Controleer de WOZ-waarde in je aangifte

Als woningbezitter heb je te maken met de ‘inkomsten’ uit 

je eigen woning. Dit bestaat meestal alleen uit een bijtelling 

op je inkomen, want ook over je eigen woning betaal je 

inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt het 

eigenwoningbezit namelijk als een vorm van inkomen.

Als je nieuwe woning maar een deel van het jaar je 

hoofdverblijf is, wordt de belasting alleen berekend vanaf 

het moment dat de woning je hoofdverblijf is geworden. 

De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de 

WOZ-waarde van je huis. Deze WOZ-waarde vult de 

Belastingdienst mogelijk automatisch in. Controleer in uw 

aangifte of deze waarde ook echt klopt. De WOZ-waarde 

die gebruikt moet worden is degene met waardepeildatum 

1 januari 2018 (en dus niet van 1 januari 2019).
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Doorstromer? Vergeet de ‘bijleenregeling’ niet

Heb je in de afgelopen drie jaar je woning verkocht? Dan 

wil de overheid dat je de eventuele overwaarde op deze 

woning gebruikt voor de aankoop van een nieuwe woning. 

Je brengt dit bedrag dan in als ‘eigen geld’. Dit heet de 

‘bijleenregeling’.

De hypotheek of lening die je afsluit voor je nieuwe woning 

wordt hierdoor lager. Gebruik je de overwaarde niet 

volledig op deze manier en sluit je dus een hogere 

hypotheek of lening af? Dan mag je over het deel van de 

verhoging (de niet-ingebrachte overwaarde) géén 

(hypotheek)rente aftrekken. Dit deel van de lening geef je 

op in box 3.



Tips over uitgaven

Gebruik deze tips bij je aangifte over je uitgaven, 
bijvoorbeeld voor je pensioen of . 

Trek uw lijfrentestorting(en) van 2019 af 

Vul lijfrentestortingen van meer dan € 10.000,- zelf 
in

Voorkom onnodige belastingbetaling bij 
lijfrentestortingen

Heb je een lijfrenterekening of -verzekering waarmee je 

extra pensioen opbouwt? En heb je in 2019 één of 

meerdere stortingen gedaan? Vergeet dan niet om deze 

stortingen af te trekken in je belastingaangifte. Je ontvangt 

dan een deel van je inleg terug. Bekijk hoe de lijfrente-

aftrek werkt en waar je op moet letten.

Was de inleg voor je lijfrente in 2019 hoger dan € 10.000,- 

of ben je ondernemer? Dan moet je dit bedrag zelf invullen 

in je aangifte. Was je totale inleg van lijfrentestortingen in 

2019 lager dan € 10.000,- en ben je geen ondernemer? De 

inleg zou dan automatisch ingevuld moeten zijn in je 

aangifte. Toch is het verstandig het bedrag van je inleg te 

controleren.

Ben je in een jaar vergeten om je inleg af te trekken bij de 

belastingaangifte? Dan kan dit nadelig voor je zijn. Je 

betaalt later namelijk belasting over de uitkeringen. Oók 

over het deel van jouw inleg die je niet hebt afgetrokken.
10
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Je kunt de lijfrente-aftrek corrigeren op verschillende 

manieren.

Meer lijfrentestortingen gedaan dan je kan 
aftrekken? Herstel dit zo snel mogelijk

Check of zorgkosten aftrekbaar zijn

Check of zorgkosten voor familieleden aftrekbaar 
zijn

Zijn de lijfrentestortingen hoger dan je fiscaal kan 

aftrekken? Dan kan dit nadelig voor je zijn. Je kan het te 

veel gestorte bedrag namelijk niet aftrekken, maar je 

betaalt later wel belasting over de lijfrente-uitkeringen. Er 

zijn manieren om de lijfrente-aftrek te corrigeren.

Heb je in 2019 ziektekosten gemaakt? Deze kosten worden 

de ‘specifieke zorgkosten’ genoemd en zijn soms 

aftrekbaar in je aangifte. Denk aan kosten voor 

fysiotherapie, mondzorg, vervoer en hulpmiddelen. Je moet 

wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je mag 

bijvoorbeeld alleen zorgkosten aftrekken die boven een 

bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag.

Het kan zijn dat je voor bepaalde zorgkosten niet alles 

vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, zoals orthodontie. 

Dan is het soms mogelijk om het resterende bedrag af te 

trekken van de inkomstenbelasting. Bekijk hiervoor het 

overzicht van zorgkosten dat je kunt indienen.

Let op: Bewaar je rekeningen en eventueel 

declaratieoverzichten als daar kosten op staan die je 

(gedeeltelijk) zelf betaald hebt. De Belastingdienst kan 

namelijk vragen te laten zien dat je de opgegeven kosten 

echt hebt gemaakt.

De zorgkosten van een kind worden meestal gedekt door 

de basiszorgverzekering van één van de ouders. Is dit niet 

het geval? Dan mag je de kosten onder voorwaarden 

indienen als aftrekpost. Hier vind je meer informatie over 
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de zorgkosten die je kunt opgeven bij de aangifte 

inkomstenbelasting.

Daarnaast kan je soms de zorgkosten voor iemand anders 

aftrekken als jij die voor hen hebt betaald. Het gaat hier 

meestal om je partner, kinderen tot 27 jaar, je ouders, 

broers of zussen als zij afhankelijk zijn van jouw zorg en bij 

jou in huis wonen.

Maak optimaal gebruik van de giftenaftrek

Geef je wel eens geld aan goede doelen? Deze giften zijn 

misschien aftrekbaar. Gaat het om een regelmatig 

terugkerende ('periodieke') gift? Dan is deze volledig 

aftrekbaar. Er moet dan wel sprake zijn van een 

schenkingsverplichting om minimaal 5 jaar een schenking 

te doen aan een goed doel met een (culturele) ANBI-status 

of bepaalde verenigingen. Is die verplichting er niet? Dan 

geldt er een minimumdrempel en een maximum aftrekbaar 

bedrag.

Eerst was de 'periodieke gift' alleen mogelijk via een 

notariële akte, tegenwoordig is een schriftelijke 

overeenkomst voldoende. Schenk je al periodiek of ben je 

van plan dit te gaan doen, maar heb je nog geen 

schriftelijke overeenkomst? Vraag het goede doel dan om 

zo’n overeenkomst op te stellen en toe te sturen. Je kan 

ook een voorbeeldformulier van de Belastingdienst 

gebruiken.


