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Inleiding
Belasting is een veel ruimer begrip dan waar u en ik het eerste aan denken. Vandaag las ik in de krant
wat we al vermoeden: we hebben met z n allen minder te besteden aan leuke dingen en eigenlijk
kunnen we de eindjes nog maar net aan elkaar knopen. Althans zo voelt het bij de middengroep
volgens de krant van vandaag 10 februari 2005. De belasting is dus te hoog. Wij merken het elke dag
in onze praktijk. Wel een derde van onze bedrijfsmatige klanten heeft het moeilijk tot heel moeilijk.
Deze groep zegt naar buiten toe veelal dat het heel goed gaat, maar bij ons kunnen ze dat wel zeggen,
maar de cijfers geven het anders weer. Hoe is het zover gekomen, want als je wederom alleen naar de
cijfers kijkt dan hebben we het de laatste jaren in bruto inkomen niet slechter gedaan, integendeel, juist
beter. Gemiddeld is iedereen er in tien jaar toch wel minimaal 20 tot 30% op vooruit gegaan. Maar de
kosten zijn gestegen en vooral de laatste jaren en dan met name de kosten waar je geen greep op hebt:
de belastingen, zoals gas, water, elektra, ziektekosten, gemeentelijke heffingen. U zegt? Ja al deze
kosten zijn met name en vooral enorm gestegen door belastingen of accijnzen of hoe de overheid te
heffingen ook mag noemen en welke overheid ze dan ook maar oplegt. Met name de vaste lasten zijn
veel harder gestegen dan de inkomsten, dankzij belastingen. Berucht is natuurlijk de onroerend zaak
belasting, want als je zelf over 10 jaar zeg eens 30% meer hebt gekregen dan is dat een jaarlijkse
stijging van ongeveer 2 tot 2,5% per jaar oftewel inflatie, maar dat is met de OZB niet gebeurd.
Stijgingen per jaar van 7,5% of meer zijn geen uitzondering geweest. Ook gas/water/elektra zijn
extreem gestegen, niet zozeer door extra kosten bij de nutsbedrijven maar wel door belastingen die
door de centrale overheid worden geheven onder het mom van energiebesparing. Hetzelfde zie je
immers ook bij brandstof. U wordt dan geacht meer zuinig om te gaan met deze kosten, maar voor de
overheid is het wel een heel welkome aanvulling voor het terugdringen van hun tekort. Ruim meer dan
50% van ieders inkomen gaat op één of andere manier wel weer naar de overheid. Er is geen onderzoek
naar, althans het is nog nooit bekend gemaakt, maar ik persoonlijk denk dat het zo langzamerhand wel
in de buurt van de 70% kan zitten. Het is niet alleen inkomsten- en loonbelasting, maar op bijna alles
wat u koopt zit wel weer een soort van belasting. Een nieuwe auto zou u bijvoorbeeld voor maar 65%
van de nieuwprijs kunnen kopen als er maar geen directe belasting op zat. Het wordt nog extremer bij
bijvoorbeeld benzine en drank, maar tegenwoordig ook bij gas en elektra. En als u dacht dat
ziektekostenverzekeraars nu stinkende rijk werden, dan moet u toch eens beter op uw polis kijken. Een
zeer belangrijk deel van uw premie gaat in de vorm van zogenaamde wettelijke bijdragen weer naar de
centrale overheid. Jarenlang wordt er al bezuinigd en puur gekeken naar de inkomstenbelasting
tarieven, doen we het nog niet zo gek, maar de overheid geeft wel jaar na jaar meer uit en niet minder..
U en ik moeten dat wel betalen. We willen ook steeds meer van onze overheid, maar feit blijft dat ze
geen echte concurrentie hebben, zodat er onvoldoende rem is op uitgaven. De overheid is veruit onze
grootste kostenpost. En de relatie tussen baten en lasten slaat in de verkeerde richting door. Ik zie ook
in mijn klantenkring steeds minder bereidheid tot eerlijke aangifte en correct en netjes willen betalen.
Regeltjes zijn onduidelijk, onleesbaar en vaak ook onredelijk. Als dan ook nog mensen die het wel
moeten weten de regeltjes bewust geheel of gedeeltelijk overtreden of in hun voordeel beslechten, dan
verdwijnt steeds meer het draagvlak. En dit laatste gebeurt steeds meer of ze nu Peper, Hein, Boonstra,
Nijpels of hoe dan ook heten. Waarom zou ik me wel aan regeltjes moeten houden en alles betalen en
onze voormannen niet.
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We gaan nu helemaal elektronisch.
Al weer enige jaren wordt bij de meeste
particuliere klanten de aangifte
inkomstenbelasting door ons al elektronisch
verzonden aan de belastingdienst. Vanaf het
verslagjaar 2004 moet het voor ondernemers
zelfs verplicht inclusief de winstaangifte (zeg
maar het jaarrapport van de onderneming). Dit
alles onder de noemer lastenverlichting. Nou voor de ondernemer zeker niet, want de aangifte gaat
gemiddeld 200,- duurder worden, maar inderdaad voor de overheid wel.
Waarschijnlijk heeft u van ons ook bericht gekregen dat we uw aangifte elektronisch gaan verzenden
volgens een nieuw systeem. Dit systeem waren we al verplicht om aan te schaffen, dankzij de
verplichte winstaangifte voor ondernemers. Ja leuker kunnen ze het niet maken, wel moeilijker. Een
echt groot voordeel is wel dat we nu automatisch kopieën krijgen van de aan u opgelegde aanslagen,
althans als u in ons systeem zit. Wij kunnen dan direct controleren of de aanslagen juist zijn opgelegd.
Als u geen bericht van ons krijgt, is dat een goed bericht, want dan is de aanslag correct, wat in de
meeste gevallen ook zo zal zijn. Maar het elektronisch tijdperk heeft ons al geleerd dat niet alles goed
gaat. Elektronische aangiften kunnen ondanks bevestigingen toch verdwijnen en bedragen kunnen toch
anders teruggemeld worden. Het zou niet kunnen, maar het gebeurt wel. Ook is het met alle
automatisering nog steeds niet mogelijk om deze kopie aanslagen door onze programmatuur
automatisch te laten controleren en te laten opslaan, dus wij moeten naar elke aanslag toch weer kijken
en verwerken. Toch zal dit laatste volgend jaar waarschijnlijk kunnen tegen uiteraard een bepaald
bedrag, want het mag dan allemaal elektronisch gaan, het wordt al maar duurder. Vroeger en dan praat
ik nog maar over een jaar of tien à twaalf geleden kostte de programmatuur voor de
Inkomstenbelasting ons 100,- tot zo ongeveer 250,- per jaar inclusief alle naslagwerken. Nu
betalen we al gauw meer dan 3.500,- per jaar. Wel kunnen we uw aangifte sneller verwerken,
waardoor de kosten voor u iets minder zijn gestegen maar elf jaar geleden deden we een standaard
aangifte voor 45,-, waar dat nu al 76,50 is oftewel ook een stijging van 275% zo ongeveer, maar
altijd nog beter dan de 1300% die wij kregen doorberekend, maar ook wij zijn door de verplichtingen
die de overheid en de maatschappij ons opleggen meer gestegen dan de inflatie.
Ondernemers kunnen nu eigenlijk niet meer zelf de aangifte verzorgen want hij moet zoals gezegd
elektronisch en met gespecialiseerde programmatuur voor de computer wat in zijn goedkoopste vorm
toch al gauw 450,- per jaar kost, buiten allerhande aanvullende kosten voor beveiligingscertificaten
en niet te vergeten cursussen om alles te bedienen.
Over de aangifte 2003 werd gecontroleerd op de lijfrente en pensioenvoorzieningen. Over 2004
gebeurt dit weer. Dit extra jaar komt vooral ook omdat ze over 2003 lang niet alle aangiften hebben
gecontroleerd. De overheid had namelijk bedacht dat als er elektronisch werd aangegeven dat er dan
ook wel direct 500 mensen weg konden bij de belastingdienst en dat nu juist in de tijd dat het
belastingplan 2001 in zijn hele omvang op de belastingdienst af kwam. Het aantal controle s is dan
ook significant gedaald. Er zijn nu gewoon te weinig mensen.
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De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2005.
Het grijze kenteken is toch blijven bestaan, althans voor ondernemers. In de loop van dit jaar (de
wetgever kan zo snel niet allemaal) moet bij de aanschaf van een grijs kenteken auto BPM worden
betaald, wat door een ondernemer op een niet simpele manier teruggevraagd kan worden. De
particulier kan dat niet, overigens met uitzondering van de gehandicapte particulier. De bestelauto s die
nog zonder BPM worden gekocht behoeven ook later geen BPM meer te betalen. De
motorrijtuigenbelasting voor deze auto s is al verhoogd met ongeveer 76,- per jaar en wordt straks
gelijk getrokken aan personenauto s. Voor echte ondernemers en gehandicapten blijft het verlaagde
tarief, maar zal wel weer apart aangevraagd moeten worden. Wanneer de
bestelauto van de zaak ook privé wordt gebruikt dan zijn de druiven nog zuur ook,
want of de BPM nu wel of niet is terugontvangen, voor de bijtelling moet 22%
over de cataloguswaarde inclusief BPM worden gerekend.
De auto was met ingang van 2004 al gewijzigd. De regeling is over 2005 niet
gewijzigd. De bijtelling voor een (bestel)auto van de zaak is nog steeds 22% en voor mensen die rijden
voor de zaak met eigen auto is de onbelaste vergoeding nog steeds maximaal 0,18 ct per kilometer.
Voor werkgever is het heel belangrijk om goede overeenkomsten te maken met werknemers die over
een auto van de zaak beschikken. Overigens verandert er wel wat in 2006. Dan wordt namelijk bij
werknemers en DGA s de bijtelling van de auto al bij de loonbelasting betrokken, oftewel de
werkgever gaat er al rekening mee houden bij elke salarisbetaling.
De spaarloonregeling is weer verder uitgekleed en kan nog slechts bij één werkgever worden toegepast.
Voor de werknemer is het nog steeds een voordelige situatie. Voor de werkgever is dat al jaren niet zo
en over 2005 moet nu al 20% over het spaarloon extra worden betaald. Alternatieven zijn er overigens
niet (meer). Het maximale te sparen per jaar is nu 613,-.
Eindelijk is dan toch nog een speciale aftrek ingevoerd voor mensen met een eigen woning die geen of
een lage hypotheekschuld hebben. Nu was het nog zo dat als u de gehele hypotheek had afgelost u
belasting moest betalen omdat het huurwaardeforfait dan om de hoek kwam kijken. Nadeel is weer dat
als u nog maar een kleine hypotheek had om bijvoorbeeld dit huurwaardeforfait te neutraliseren u dit
nu beter kunt aflossen want enig voordeel levert het u vanaf 2005 (let op nog niet over 2004 dus) geen
voordeel meer op. Er is vanaf 2005 geen bijtelling meer dus en slechts aftrek als de hypotheekrente
hoger is dan het huurwaardeforfait.
De regering houdt er rekening mee dat op korte termijn veel ondernemers hun onderneming zullen
verkopen. Met name bij kleinere ondernemingen is dit allemaal niet zo gemakkelijk. De koper beschikt
vaak niet over voldoende geld en de verkoper zou hem dit geld wel eerst willen lenen, maar moet
belasting betalen en dat is onder de huidige tarieven vrijwel altijd 52%. Met ingang van 2005 zijn een
aantal zaken op dit punt gewijzigd. Er zijn wat mogelijkheden gecreëerd om uitstel van betaling voor
belastingen te krijgen (voor de verkoper) en kan er ook deels vrijstelling worden verkregen voor
successie- en schenkingsrecht. Met ingang van 2005 is dit nog maar 30% van het ondernemersvermogen maar over de jaren loopt dit op tot 75% per 1 januari 2007, wat dan buiten de heffing van het
successie- en schenkingsrecht blijft.
Wij hebben de afgelopen jaar veel geschoven met inkomen tussen de partners indien dat mogelijk was
om één van de beide partners toch onder de aanslaggrens te kregen. Deze aanslaggrens was 217,-.
Daaronder werd geen aanslag opgelegd. De kunst bestond er dan uit om de ene partner nog net op die
216,- euro (1 euro voor veiligheid) te krijgen, wat dan niet betaald hoefde te worden en de andere
partner had dan uiteraard meer aftrek. De overheid heeft nu echter de aanslaggrens verlaagd naar 40,. Let wel ook dit geldt voor 2005, dus nog niet voor de aangifte over het jaar 2004.
De heffings- en invorderingsrente wordt voor de aanslagen vanaf 2006 aangescherpt. De berekening
gaat al veel eerder in en wel vanaf 1 juli van het jaar waarop het betrekking heeft. Bijvoorbeeld als u
een aanslag krijgt over 2005 en u krijgt deze op 31 december 2005, dan krijgt u al over een half jaar
rente berekend of terug al naar gelang u geld moet betalen of terugkrijgen. Bovendien wordt het
percentage 1,5 hoger dan nu.
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De werkruimte in uw eigen woning was (heel) vroeger een leuke extra aftrekpost. Met ingang van 2005
zijn de regels ten aanzien van de werkruimte thuis wederom verscherpt. Een werkruimte privé wordt
nog als zodanig beschouwd en is daarmee aftrek- of vergoedbaar (door de werkgever) indien het een
zelfstandig deel van de woning is en ook intensief wordt gebruikt. Voor het
zelfstandige moet dan gedacht worden aan een eigen ingang op opgang, bouwkundig
gescheiden en bijvoorbeeld eigen sanitair. Anders gezegd: het moet ook verhuurbaar
aan derden zijn. Het intensieve gebruik is niet gewijzigd. Het was al zo dat ten
minste 70% van het inkomen vanuit de privé werkruimte moest worden verdiend als
er nog een ruimte voorhanden is en minimaal 30% als er geen andere ruimte
voorhanden is. Als het in feite onderdeel is van de eigen woning kan het voor de
ondernemer nog keuzevermogen zijn oftewel hij/zij mag dan de werkruimte in box
III houden (tezamen met een evenredig deel van de hypothecaire lening overigens),
maar de verbruiksvergoeding (zeg maar huur) mag niet meer zijn dan het rendement
in box III, oftewel nu 4% van de waarde. Is het wat gemakkelijker af te scheiden of
is het een aparte ruimte dan zal het tot de onderneming behoren met als grote nadeel
dat bij verkoop op enig moment de meerwaarde in de winst komt. Overigens geldt
de regeling voor ondernemers en werknemers. Alleen werknemers mogen niets
aftrekken maar kunnen wel kosten vergoed krijgen volgens deze regels van hun werkgever.

Kinderopvang
Met ingang van 2005 zijn de regels omtrent kinderopvang gewijzigd en is de fiscale aftrek voor kosten
volledig afgeschaft. Er is bij de belastingdienst een geheel nieuwe afdeling in het leven geroepen, de
Belastingdienst/Toeslagen, welke vanaf 1 januari 2005 tegemoetkomingen verstrekt. Als ouder kunt u
zelf de kinderopvang inkopen,
voorzover het dan overigens wel
bij geregistreerde kinderopvang
gebeurt. Het is de bedoeling dat
drie partijen de kosten dragen: de
ouders, werkgevers en de
overheid. De overheid draagt bij
door een inkomensafhankelijke
tegemoetkoming, uitgedrukt in
een percentage van de kosten, welke overigens wel zijn gemaximeerd. De tegemoetkoming wordt op
aanvraag uitbetaald in de vorm van maandelijkse voorschotten welke dan later definitief worden
afgerekend, zoals ook bij inkomstenbelasting. Er zijn hele staffels voor, die lopen van bijna niets zelf
betalen bij gezamenlijk inkomens tot zo ongeveer 22.000,- naar gezamenlijke inkomens boven
80.000,-, waar de overheid vrijwel niets meer vergoed. De werkgever en alleen de werkgever mag 1/6
van de kosten vergoeden. Als beide werkgevers dan vergoeden dan wordt dus 1/3 door de werkgevers
vergoed. Onder voorwaarden kan 1 werkgever 1/3 vergoeden, maar dan mogen andere werkgevers
niets bijdragen, als die er al zijn. Werkgevers zijn echter niets verplicht. Als er geen vergoeding komt
dan wordt een deel door de overheid extra gecompenseerd. Het is allemaal wat anders maar niet veel
moeilijker. Voor zelfstandige ondernemers is niets geregeld. In feite wordt dan uitgegaan van een niet
betalende werkgever oftewel de overheid betaald extra uit.
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De lijfrente blijft een probleem.
Een aantal van u heeft het al gemerkt. Er is/komt controle op de lijfrente (pensioen) aftrekpost en dat is
allemaal knap ingewikkeld. Nog erger u heeft vaak niet eens meer een aftrekpost. Ook over 2004 wordt
weer gecontroleerd op dit onderdeel.
DE BASISAFTREK IS AL EEN JAAR VERVALLEN! Iedereen die nog wat wil aftrekken moet de
jaarruimte gaan berekenen en dat niet alleen over 2004, maar ook over 2003, 2002, 2001, 2000, 1999,
1998 en zelfs nog 1997. Er wordt verschil gemaakt tussen de jaarruimte-aftrek en de
reserveringsruimte-aftrek, maar in feite is de reserveringsruimte de
jaarruimte van verstreken jaren.
Hoe berekenen we de jaarruimte? Dit is gewoon ingewikkeld en
omslachtig. Vooral als u meerdere verschillende pensioenfondsen
heeft. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen waar uw
pensioen is ondergebracht moeten u jaarlijks een opgave
verstrekken van de aangroei over het afgelopen jaar. Voor de
aangifte 2004 is toegestaan dat u behalve de aangroei van 2004
ook nog die van 2003 mag gebruiken. Het schijnt nog steeds voor
deze pensioenfondsen en maatschappijen heel erg moeilijk te zijn
een overzicht te verstrekken en inderdaad ik heb ze nog weinig
gezien. DIT OVERZICHT HEBBEN WE ZEKER NODIG EN NIET ALLEEN OVER HET
AFGELOPEN JAAR MAAR OVER ELK JAAR VANAF 1996. U kunt en mag dit aanvragen. De
pensioenfondsen etc. zijn verplicht het te verstrekken. Heeft u het vorig jaar niet gedaan, doe het nu
dan wel, want echt ook bij controle moet u ze weer overleggen.
Kijk nog eens in de belastingaangifte 2004, dus onze informatie van vorig jaar. Daar wordt nog eens
verkort weergegeven hoe het ook al weer zat. Als u deze niet meer heeft, dan is hij nog opvraagbaar bij
ons. Het is de bedoeling dat deze overigens ook op korte termijn opvraagbaar is op de website van ons
www.boersmaadviseurs.nl
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Ziektekosten vaker aftrekbaar.
Al jaren stijgen de kosten van ziektekostenverzekeringen en ziekenfonds. Dit is nu zelfs zoveel
geworden dat al bijna de helft van de belastingplichtigen al automatisch aftrek krijgen voor
ziektekosten. Voorheen was dat vaak niet interessant gewoon omdat er een hoge drempel is, maar door
de snel stijgende verzekeringskosten komen nu toch veel mensen boven de grens. Dit is zeker zo bij
mensen met AOW, eventueel aangevuld met een klein pensioen. Deze worden nog verder bevoordeeld
(mag ook wel eens hoor) met de nu zijn tweede jaar ingaande zogenaamde verzilveringsregeling, die in
feite meer uitkeert dan er aan loonheffing is betaald. Normaal krijgt niemand meer belasting terug dan
er is betaald. Dit kan dus met deze verzilveringsregeling anders zijn.
Helaas is deze aftrekpost dit jaar wel veel ondoorzichtiger geworden, al kan er ook zomaar meer
belasting terugkomen dan er aan kosten zijn opgevoerd. Dit laatste zal straks wel wat vaker in de media
komen, maar wordt ook echt wel weer gewijzigd. De aftrekpost is daarbij bijzonder bewerkelijk
geworden omdat de diverse kosten gesplitst en gespecificeerd moeten worden aangegeven en dat is al
met al een heel gedoe. U doet er daarom verstandig aan deze kosten op voorhand al voor ons te
verdelen. De belangrijkste kostenpost hebben we hieronder al weergegeven. Het gaat dan met name om
de kosten van ziekte en invaliditeit, welke verdeeld worden naar normaal (de verzekeringen ed) en
specifieke kosten. Als wij het allemaal moeten uitzoeken en verdelen, dan mag u er vanuit gaan dat u
dan automatisch in een hoger tarief bij ons komt en dan is de eerste besparing al weer weg.
In zijn algemeenheid is de hoofdindeling in aftrek:
- uitgaven voor ziekte en invaliditeit;
- uitgaven voor bevalling;
- uitgaven voor adoptie;
- vaste aftrekken voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte;
- uitgaven wegens overlijden.
Bij de uitgaven voor ziekte en invaliditeit wordt vanaf dit jaar onderscheid gemaakt
tussen de soort kosten, waarbij de specifieke uitgaven kunnen zorgen (boven een
bepaald bedrag ( 307,-)) voor de aftrek wegens chronische ziekte ( 776,-) en bij een
laag drempelinkomen tot 29.543,- wordt ook nog een verhogingsfactor toegepast.
Onder deze specifieke uitgaven vallen dan:
- geneesmiddelen en apothekerskosten;
- dieetkosten;
- uitgaven voor verzorging en verpleging in een AWBZ instelling dan wel bij verpleging thuis de eigen
bijdrage AWBZ of -bij een PGB- de totale kosten minus dit netto PGB;
- extra uitgaven voor kleding en beddengoed;
- uitgaven voor hulpmiddelen om normaal te kunnen functioneren (een bril bijvoorbeeld);
- extra uitgaven voor vervoer van de zieke/invalide;
- uitgaven voor extra gezinshulp.
Zoals al eerder aangegeven, zoek alle ziektekosten eens bij elkaar, want vaak is dit een aftrekpost en
vooral bij ouderen met een laag inkomen is het helemaal interessant omdat ze ook nog een beroep op
de verzilveringsregeling kunnen doen.
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De heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting over 2005 en 2004.
We zijn er al wat aan gewend die heffingskortingen. Er wordt momenteel wat geschreven over de
vlaktax maar met uitzondering van de hoogste schijf in de inkomstenbelasting hebben we deze eigenlijk
in feite al. De eerste schijf is er wel maar door de heffingskortingen hoeven de meesten niets te betalen
of er wordt wel wat betaald, maar hetzelfde bedrag krijgt de partner in de heffingskorting elke maand
terug van de belastingdienst. De tweede schijf is tegenwoordig al 41,95%, dus eigenlijk al de derde
schijf (42%) zodat eigenlijk al meer dan 90% van de Nederlandse bevolking onder een soort vlaktax
valt. De algemene heffingskorting die aan de niet werkende partner door de belastingdienst wordt
betaald is een groot succes geworden, ook al is het niet altijd verstandig hem aan te vragen (bij een
ondernemer als partner bijvoorbeeld). Nog steeds gaan veel mensen er vanuit dat het wat extra is, maar
dat is het niet. De wel werkende partner betaalt het gewoon. Let hier nogmaals op: Als de werkende of
uitkeringgenietende partner (vaak de man) niet zoveel belasting betaald als de niet werkende of niet
uitkeringgenietende partner (vaak de vrouw) terugkrijgt dan moet het verschil toch weer worden
betaald. Dit speelt met name bij stellen waarvan de man of vrouw al AOW pensioen krijgt en de jongere
partner niet.
Over 2004 is een nieuwe korting geïntroduceerd: de aanvullende combinatiekorting en is interessant bij
kinderen.
Alle bedragen in met splitsing naar personen jonger en ouder dan 65 jaar.
soort heffingskorting
jonger dan 65 jaar
ouder dan 65 jaar
2005
2004
2005
2004
algemene heffingskorting
1.894
arbeidskorting
tot 57 jaar
1.287
57, 58 of 59 jaar
1.532
60 of 61 jaar
1.775
62 jaar of ouder
2.019
kinderkorting
112
aanvullende kinderkorting
ink. lager 28.491 28.097
690
verhoging bij 3 of meer kind.
65
ink. lager 30.225 29.807
504
combinatiekorting
228
aanvullende combinatiekorting
389
alleenstaande-ouderkorting
1.401
aanv. alleenstaande-ouderkorting
1.401
ouderenkorting
aanvullende ouderenkorting
jonggehandicaptenkorting
639
korting voor maatschappelijke beleggingen
korting voor beleggingen in durfkapitaal

1.825

910

852

1.213
1.454
1.694
1.935
110

969
54

903
53

332
32
243
110
188
673
673
454
287

256
30
170
105
136
646
646
418
248

547
64
363
224
290
1.381
1.381

531
1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag
1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag

Aan de diverse kortingen zitten allemaal voorwaarden. De meesten spreken daarbij natuurlijk voor zich.
Ten aanzien van enkele heffingskortingen geven we hieronder nog wat aanvullende voorwaarden. Dit
overzicht is overigens niet compleet en wordt door de overheid (helaas) soms gewijzigd en aangevuld:
De arbeidskorting is gebaseerd op een tweetal percentage s met een bepaald maximum. In de lijst staat
het maximum wat voor de meeste werkenden geldt. De overheid wil ouderen langer aan het werk
houden. Daar zijn aparte arbeidskortingen voor geïntroduceerd in 2002.
De kinderkorting wordt slechts gegeven indien beide partners niet meer verdienen dan 60.447,- (2004
59.612,-) en minimaal 1 kind moet meer dan zes maanden inwonend zijn, op hetzelfde adres staan
ingeschreven, in belangrijke mate worden onderhouden (dus niet zelf werkende zijnde) en aan het begin
van het jaar nog geen 18 jaar zijn.
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De aanvullende kinderkorting spreekt op zich voor zichzelf. De beperkingen in inkomen worden bij
de cijfers vermeld. De aanvullende kinderkorting geldt alleen als ook kinderkorting wordt genoten..
De combinatiekorting geldt voor eenieder die in zijn algemeenheid tenminste 4.366,- verdient (2004
4.306,-) en waar een kind is dat ten minste 6 maanden tot het huishouden behoorde en aan het begin van
het jaar nog geen 12 jaar oud is en ook bij de basisadministratie gedurende het gehele jaar staat
ingeschreven. Voor co-ouders is er weer een aparte regeling.
De aanvullende combinatiekorting geeft recht als de combinatiekorting al wordt verkregen, er geen
partner is of als de partner meer verdient en er uiteraard wel inkomen is.
Bij de aanvullende alleenstaande-ouderkorting is de leeftijd van een van de kinderen aan het begin
van jaar nog geen 16, waar dit voor alleen de alleenstaande ouderkorting nog 27 jaar is, maar wel in
belangrijke mate moet worden onderhouden natuurlijk. Uiteraard mag er geen partner zijn ingeschreven
gedurende meer dan 6 maanden.
De ouderenkorting geldt voor mensen die aan het einde van het jaar 65 jaar of ouder zijn en het
verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan 30.728,- (2004 30.303,-).
De aanvullende ouderenkorting geldt voor mensen die al ouderenkorting krijgen en een ongehuwden
pensioen of alleenstaande-ouderpensioen genieten of er recht op hebben.
De tarieven in box I voor 2005:
belastbaar inkomen:
meer dan
niet meer dan
0
16.893
30.357
51.762

16.893,30.357,51.762,-

Jonger dan 65 jaar
tarief
heffing max

tarief

Ouder dan 65 jaar
heffing max

34,40%
5.811,41,95% - 11.459,42,00% - 20.449,52,00%

16,50%
24,05%
42,00%
52,00%

Jonger dan 65 jaar
tarief
heffing max

tarief

33,55%
5.456,40,50% - 10.833,42,00% - 19.698,52,00%

15,65%
22,60%
42,00%
52,00%

2.787,- 6.025,- 15.015,-

De tarieven in box I voor 2004:
belastbaar inkomen:
meer dan
niet meer dan
0
16.265
29.543
50.652

16.265,29.543,50.652,-

Ouder dan 65 jaar
heffing max
2.545,- 5.545,- 14.410,-

De tarieven voor box II (25%) en box III (30%) zijn niet gewijzigd.
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Overige tarieven en bijzonderheden voor 2005 en 2004
aanslaggrens inkomstenbelasting
teruggaafgrens inkomstenbelasting

40,- (2004: 217,-)
13,- (2004:
13,-)

eigenwoningforfait WOZ waarde meer dan

75.000,-

2005: 0,60%, maximaal 8.750,2004:0,85%, maximaal 8.500,-

heffingvrij vermogen in box III
19.522,- ( 19.252,-) per persoon
Per minderjarig kind extra
2.607,- ( 2.571,-) per persoon
Voor ouderen soms extra toeslag (aan 1 der oudere) bij inkomen
tot 13.207,- ( 13.024,-)
25.842,- ( 25.484,-) per persoon
tussen 13.207,- ( 13.024,-) en 18.373,- ( 18.119,-)
12.921,- ( 12.742,-) per persoon
vrijstellingen voor maatschappelijk beleggen en durfkap.
52.110,- ( 51.390,-) per persoon
vrijstelling voor kapitaalverzekering (voor 14-9-99 afgesl.)
123.428,- (ook 2004) per persoon
extra aftrekposten buitengewone uitgaven
arbeidsongeschiktheidsaftrek
ouderdomsaftrek
chronische ziekte
alleen indien de specifieke kosten meer bedragen dan
Deze specifieke aftrek wordt nog verhoogd met 65% indien
het verzamelinkomen lager is dan 30.357,- ( 29.543,-)
huisapotheek
Er is een drempel van 11,2% van verzamelinkomen,
doch minimaal 773 ( 762,-) en max. 6.020,- ( 5.936,-)

787,787,787,311,-

(
(
(
(

776,-)
776,-)
776,-)
307,-)

23,-

Aftrek levensonderhoud voor kinderen voor 2005 en 2004 indien
geen studiefinanciering en kinderbijslag::
onderhoud in belangrijke mate is 386,- per kwartaal per kind,
grotendeels 660,- en nagenoeg geheel 990,- per kw. per kind
kind tot 6 jaar
in belangrijke mate
kind 6 tot 12 jaar
in belangrijke mate
kind 12 tot 18 jaar
in belangrijke mate
kind 18 jaar en ouder in belangrijke mate
kind 18 jaar en ouder grotendeels
kind 18 jaar en ouder nagenoeg geheel
-

270,- per kalenderjaar per kind
330,399,330,660,990,-

spaarloonregeling. Maximaal belastingvrij

613,-

vergoeding aan vrijwilligers max.

21,= per week en

735,- per jaar

vrijstellingen successierechten
echtgenoot (geregistreerd partner en partner
waarmee al langer dan 5 jaren volgens de burgerlijke
stand mee geleefd wordt)
na pensioenimputatie nog minimaal
kinderen tot 23 jaar voor elk jaar jonger dan 23 jaar
doch minimaal
indien invalide minimaal
kinderen 23 jaar en meer mits verkr.max 25.805,- ( 25.448,-)
ouder
andere bloedverwanten in rechte lijn bij max 8.602,- (8.483,-)
andere verkrijgers
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503.273,- ( 496.324,-)
143.793,- ( 141.807,-)
4.303,- (
4.243,-)
8.602,- (
8.483,-)
12.904,- ( 12.725,-)
8.602,- (
8.483,-) (onder vrw)
43.007,- ( 42.413,-)
8.602,- (
8.483,-) (onder vrw)
1.865,- (
1.839,-) (onder vrw)

Vrijstellingen voor schenkingen:
kinderen per kalenderjaar
eenmalig voor kinderen tussen 18 en 35 jaar
andere verkrijgenden per 24 maanden onder voorwaarden
algemeen nut beogende instellingen per 24 maanden

4.303,- (
21.506,- (
2.582,- (
4.303,- (

minimaal inkomen directeur groot aandeelhouder
ziekenfondsgrens werknemers (loongrens)
Idem voor zelfstandigen (inkomensgrens)
wettelijk minimumloon per maand
stijgingspercentage alimentatie

38.118,(gelijk aan 2004)
33.000,- ( 32.600,-)
21.050,- ( 20.800,-)
1.264,80 (gelijk aan 2004)
1,1% ( 2,5%)

kinderbijslag (geboren na 1 jan 1995 tot 6 jaar per kwart.)
tussen 6 en 12 jaar
tussen 12 en 18 jaar
AOW uitkeringen
gehuwd met partner 65 jaar of ouder (50%)
bruto bedrag
netto bij particulier verzekerd
netto bij ziekenfonds verzekerd
(loonheffingskorting toegepast)
gehuwd met maximale toeslag (100%)
bruto bedrag
netto bij particulier verzekerd
netto bij ziekenfonds verzekerd
(loonheffingskorting toegepast)
ongehuwd (70%)
bruto bedrag
netto bij particulier verzekerd
netto bij ziekenfonds verzekerd
(loonheffingskorting inclusief ouderenkorting toegepast)

4.243,-)
21.209,-)
2.546,-)
4.243,-)

176,62 (gelijk aan 2004)
214,46 (gelijk aan 2004)
252,31 (gelijk aan 2004)

8.013,58 (
7.952,23 (
7.295,59 (

7.959,90) per jaar
7.894,32)
7.258,47)

15.967,16 ( 15.919,86) per jaar
14.705,53 ( 14.693,96)
13.397,17 ( 13.422,26)
11.678,98 ( 11.578,50) per jaar
11.409,12 ( 11.291,59)
10.452,12 ( 10.365,82)

We hebben geprobeerd hier en daar wat extra duidelijkheid te scheppen, maar zoals al heel vaak
gezegd: het is niet gemakkelijk meer en het moet nog wel overzichtelijk blijven. Dit jaar voor het eerst
heb we gele markering toegepast. Graag hoor ik wat u daar van vindt. Het zou zo moeten zijn dat als dat
wordt gelezen de belangrijkste zaken zijn verteld.
Helaas moeten we ons wederom alle rechten voorbehouden. De ontwikkelingen gaan daarvoor zo snel.
We hebben zoveel mogelijk alle gegevens bekend tot 1 februari 2005 meegenomen, maar kunnen
wederom niet volledig instaan voor de juistheid van de gegevens.
Meer weten? Bellen (0513-434048 of mailen (tiede@boersmaadviseurs.nl)
Tiede Boersma, 12 februari 2005

