Inleiding:
Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de aangifte inkomstenbelasting die voor iedereen relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk onderverdeeld
in onderwerpen.

Algemeen:
Dien middelingsverzoek in bij sterk wisselend inkomen
Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren
sterk is gewisseld, kan aanspraak bestaan op een middelingsteruggave. Dit houdt in dat het inkomen
van drie jaren in gelijke delen over die jaren wordt verdeeld. Voorwaarde voor middeling is dat de aanslagen over de desbetreffende drie jaren definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden. Elk te
middelen jaar mag slechts één keer in een middelingsverzoek zijn begrepen. Het loont om vooraf het
verzoek voor een middelingsteruggave goed door te rekenen om de meest gunstige jaren te bepalen
voor het middelingsverzoek. Middeling kan ook een aardige optie zijn voor personen die kort geleden
hun eerste "echte" baan hebben gekregen en de jaren daarvoor een vakantiebaan of een bijbaan hebben gehad.
Het bedrag van de teruggave moet hoger zijn dan een bepaalde drempel (2015: € 545).
Bij een middelingsverzoek mag niet alleen rekening worden gehouden met het inkomstenbelastingdeel
maar moet ook rekening worden gehouden met de premie volksverzekeringen.
In een besluit is onder voorwaarden goedgekeurd dat als geheel kalenderjaar mag worden aangemerkt,
het kalenderjaar waarin slechts een deel van dat jaar binnenlandse belastingplicht bestond als gevolg
van overlijden. Het besluit werkt terug tot en met 23 juni 2014.
Voorkom belastingrente door voorlopige aanslag aan te vragen
Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2015, kan verzoeken om een voorlopige aanslag
op te leggen of een verzoek doen om de voorlopige aanslag te herzien. Is zo'n verzoek ingediend voor
1 mei 2016, dan is namelijk geen belastingrente verschuldigd als de (nadere) voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd.
Dien een T-biljet in om belasting terug te krijgen bij kleine (bij)banen
Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie
volksverzekeringen zijn ingehouden. In dat geval kan het te veel ingehouden bedrag aan loonbelasting
via een T-biljet worden teruggevraagd. T-biljetten moeten binnen vijf jaar na het einde van het desbetreffende kalenderjaar worden ingediend en de teruggave moet minimaal € 14 bedragen. Tot en met 31
december 2015 kunnen de T-biljetten over 2010 en latere jaren nog worden ingediend.
Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte onbedoeld leidt tot een te betalen bedrag in plaats van tot een teruggave.
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Schenken aan goede doelen en andere ANBI instellingen:
Controleer voor schenking of ANBI heeft voldaan aan publicatieplicht
Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) geldt sinds 1 januari 2014 een publicatieplicht. Kerkgenootschappen met een ANBI-status hoeven pas op 1 januari 2016 hieraan te voldoen. De ANBIstatus wordt geweigerd of ingetrokken als een instelling niet voldoet aan de publicatieplicht. In zo'n geval
is een schenking aan een ANBI fiscaal niet voordelig. Het is aan te bevelen om te checken of een ANBI
haar verplichtingen is nagekomen. De ANBI moet onder meer de volgende gegevens publiceren: de
officiële naam en de voor het publiek bekende naam, het KvK-nummer en/of het Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN), het post- of bezoekadres, het telefoonnummer
of het e-mailadres, de doelstelling volgens de statuten, de samenstelling van het bestuur en de balans
en de winst- en verliesrekening.
Extra aftrek voor gift aan culturele instelling tot 2018
Een schenking aan een culturele instelling levert een hogere aftrek in de inkomstenbelasting op door
de zogeheten "multiplier". Voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting mag de gift namelijk met 25%
worden verhoogd, met een maximum van € 1.250.
De "multiplier" geldt tot en met het belastingjaar 2017.

Eigen woning:
Profiteer van minder strenge sanctie bij aflossingsachterstand eigen woning
Als een achterstand in de aflossing van de schuld voor de eigen woning niet binnen de daarvoor geldende termijnen wordt ingehaald, gaat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt permanent
over naar box 3. Er bestaat dan definitief geen recht meer op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling. Deze sanctie is aangepast met terugwerkende kracht tot en met de invoering van de aflossingseis
op 1 januari 2013. De desbetreffende schuld gaat nog wel steeds over naar box 3, maar die overgang
is niet langer permanent. Die schuld of een nieuwe, opvolgende schuld kan op enig moment weer wel
tot de eigenwoningschuld worden gerekend als voor deze bestaande of nieuwe schuld (weer) is voldaan
aan de eisen voor het aanmerken als eigenwoningschuld (volledig en ten minste annuïtair aflossen
binnen 360 maanden). Profiteer van deze minder strenge sanctie en los de eigenwoningschuld zo snel
mogelijk af om te kunnen terugkeren naar de eigenwoningregeling van box 1 In de periode tussen overgang naar box 3 en terugkeer naar box 1 bestaat geen recht op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling.
Trek rente af die via schenking op lening voor eigen woning is afgeboekt
De rente die kinderen verschuldigd worden op een geldlening van hun ouders voor de aanschaf of
verbetering van een eigen woning, kan jaarlijks door de ouders worden terug geschonken. De Hoge
Raad heeft beslist dat de rente ook aftrekbaar is als deze eerst wordt bijgeschreven op de lening en
later wordt afgelost door middel van een schenking.

Verlaag box 3-vermogen door vooruitbetaling hypotheekrente
Wie vermogensrendementsheffing in box 3 moet betalen, kan zijn vermogen per 1 januari 2016 verminderen door al in 2015 hypotheekrente vooruit te betalen. In 2015 is het hoogste tarief voor aftrek van
hypotheekrente ook nog eens hoger (51%) dan in 2016 (50,5%). Het moet wel gaan om hypotheekrente
die betrekking heeft op maximaal de eerste zes maanden van 2016.
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Trek rente over restschuld over termijn van 15 jaar af
Voor een onder water staande eigen woning die is verkocht, bestaat sinds 2013 de mogelijkheid om de
rente op een restschuld in aftrek te brengen. Het gaat hierbij om restschulden die zijn ontstaan van 29
oktober 2012 tot en met 31 december 2017. De regeling is zowel van toepassing als een nieuwe woning
wordt gekocht als wanneer de eigenwoningregeling wordt beëindigd omdat bijvoorbeeld een woning
wordt gehuurd. De rente over de restschuld is maximaal tien jaar aftrekbaar maar deze periode is vanaf
2015 verlengd naar vijftien jaar. Hierdoor is niet alleen de rente langer aftrekbaar maar kan er ook langer
worden gedaan over het aflossen van die restschuld.
Let op: Het is duurder om langer te doen over het aflossen van de restschuld. In zoverre is het voordeliger om zo snel mogelijk van de restschuld af te zijn.
Voor de aftrek van rente op een restschuld geldt geen aflossingseis. Dit betekent dat de hele lening ook
aan het einde van de looptijd pas mag worden afgelost.
Let op lagere hypotheekrenteaftrek in hoogste tariefschijf
Wie aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning in aftrek brengt tegen het inkomstenbelastingtarief van de vierde schijf krijgt sinds 2014 ieder jaar een kleiner fiscaal voordeel. In 2016 zijn deze
kosten aftrekbaar tegen een tarief van 50,5% (2015: 51%) en dit tarief wordt vervolgens jaarlijks met
stappen van 0,5%-punt verlaagd. Het aangepaste tarief wordt verminderd totdat het gelijk is aan het
tarief in de derde schijf (momenteel 42%).
Ter compensatie van deze verlaagde aftrek wordt de derde tariefschijf verlengd. Vanaf 2018 wordt de
derde tariefschijf stapsgewijs verlaagd van 42% naar 38% (in 2042).
Maak gebruik van de verhuisregeling eigen woning
De termijn van de verhuisregeling is vanaf 2015 verlengd naar drie jaar. Een sinds 2012 leegstaande,
voor de verkoop bestemde woning kan in 2015 nog worden aangemerkt als eigen woning mits die woning in 2012 een eigen woning was. Verder kan een in of na 2012 aangekochte leegstaande woning of
een woning in aanbouw in 2015 nog steeds worden aangemerkt als eigen woning, mits die woning
bestemd is om uiterlijk in 2015 als eigen woning ter beschikking te staan aan de belastingplichtige.
Bij nieuwbouw is sprake van een woning in aanbouw vanaf het moment van sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst als die woning in aanbouw uitsluitend is bestemd om als hoofdverblijf ter beschikking te staan in het kalenderjaar waarin de koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten of een van
de drie daaropvolgende jaren (bestemmingseis).
Betreft het een bouwkavel en zijn de bouwkundige werkzaamheden begonnen, dan is in ieder geval
vanaf zes maanden voor de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden sprake van een woning in aanbouw. De belastingplichtige moet dan wel aannemelijk maken dat die woning in aanbouw vanaf zes
maanden voorafgaand aan de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden, uitsluitend bestemd is om
hem in het kalenderjaar of een van de drie daaropvolgende jaren als hoofdverblijf ter beschikking te
staan.
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Lijfrente- en kapitaalverzekeringen:
Benut dubbele vrijstelling fiscale partners bij KEW/SEW/BEW
Voor fiscale partners wordt het wettelijk mogelijk gemaakt om ook zonder feitelijke aanpassing van de
begunstiging een dubbele vrijstelling te benutten. Vanaf 1 januari 2016 kunnen partners bij het indienen
van de aangifte een "verzoek gezamenlijk genieten kapitaalverzekering" doen. Een uitkering uit een
Brede Herwaarderingskapitaalverzekering (BH-kapitaalverzekering) of een kapitaalverzekering eigen
woning (KEW), een gedeblokkeerd tegoed op een spaarrekening eigen woning (SEW) of een gedeblokkeerde waarde van een beleggingsrecht eigen woning (BEW) wordt dan geacht voor de helft bij iedere
partner op te komen. Vervolgens kan iedere partner voor zijn deel van de uitkering, het tegoed of de
waarde zijn persoonlijke vrijstelling benutten. Zo worden partners in eenzelfde positie gebracht als
waarin zij zouden verkeren als zij tijdig de begunstiging of de gerechtigdheid zouden hebben gewijzigd.
Profiteer van afschaffing minimumwaarderingsregel bij afkoop lijfrente
Als een aanspraak op een lijfrente of andere periodieke uitkeringen wordt afgekocht, vindt belastingheffing plaats door negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in box 1 in aanmerking te nemen. De
waarde wordt minimaal gesteld op het totaal van de betaalde premies en andere bedragen. Deze zogenoemde minimumwaarderingsregel kan ongewenste gevolgen hebben bij afkoop. Daarom is in een
besluit geregeld dat deze minimumwaarderingsregel niet meer hoeft te worden toegepast bij afkoop. Dit
scheelt in de inkomstenbelasting.
Voor afkopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2016 en waarin de termijn voor ambtshalve vermindering
nog niet is verlopen, kan deze tegemoetkoming ook worden verleend.
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