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Voorwoord
We hebben intussen een nieuw kabinet en dat betekent in de praktijk een jaar rust, want de nieuwe
bewindslieden moeten zich inwerken. Op financiën krijgen we echter wel een oude bekende: Wouter
Bos. Vroeger is hij al eens staatsecretaris geweest op financiën, toen nog tezamen met minister Zalm.
Nu is hij zelf minister en hebben we als staatsecretaris Jan Kees de Jager. Een
jonge hond nog met zijn 38 jaar. De laatste jaren werkzaam in het snelle ICT
wereldje. We zullen het afwachten hoe deze aan Nijenrode en de Erasmus
universiteit afgestudeerde bedrijfseconoom en oud ondernemer zich op het voor
ons ieder belangrijke ministerie zich inwerkt. Wouter Bos hebben we in het
verleden leren kennen als een goede degelijke staatsecretaris. Als minister hebben
we wel minder direct met hem te maken. De belastingwetten komen uit de hand
van de staatsecretaris. Ze krijgen beide wel een hele kluif. Oud minister Zalm heeft
in zijn laatste periode nog wel wereldkundig gemaakt dat het met de automatisering
Mr. Drs. J.C. de Jager bij de belastingdienst niet goed gaat en dat het nog wel tien jaar duurt voor het een
beetje op orde is. Dat is dan een verschrikkelijk vooruitzicht! Het verbaasd ons echter ook weer niet.
We hoeven alleen maar bij ons zelf te kijken. De digitale aangifte heeft bij ons een enorme impact
(niet alleen door de belastingdienst overigens, maar dit terzijde). We worden meer controleur en
moeten net als de belastingdienst meer vertrouwen op computerapparatuur en –programmatuur.
Met enige regelmaat doet zich nu al de situatie voor dat je weet wat de uitkomst ongeveer moet zijn,
maar dat het programma wat anders weergeeft. Het is dan zoeken om het vakje waarin het vinkje
geplaatst moet worden. Wij denken namelijk nog. Dat doet de belastingdienst –noodgedwongen- niet
meer of in ieder geval minder, waardoor er nu steeds meer zaken fout gaan. Computer-programma’s
kunnen veel, maar als je zegt: bij ons gaat het allemaal met een druk op de knop, zoals een collega van
ons vorige week nog zei, dan zeggen wij: VERGEET HET MAAR! Natuurlijk het kan allemaal goed
gaan en waarschijnlijk ziet u en vooral de belastingdienst het verschil niet eens als het wel fout is. En u
kunt ook nog geluk hebben, het kan zijn dat u te weinig belasting betaald, maar uiteraard is de kans
ook aanwezig dat u gewoon teveel betaald en die kans is wel groter.
Hoe dan ook, de druk op de knop komt wel op enig moment maar wij willen dat het dan wel goed is.
Enige tijd later krijgen we dan de gegevens terug van de belastingdienst in de vorm van een
Elektronische Kopie Aanslag (de EKA) en dan blijkt al weer dat de belastingdienst het allemaal nog
lang niet voor elkaar heeft: we krijgen alleen de aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekering.
Alle aanslagen van de rode belastingdienst (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag) en de
verzilveringsregeling (de TBU) krijgen we weer NIET een elektronische kopie van. Maar de
belastingdienst krijgt het ook voor elkaar om onze digitale aangifte toch niet volledig digitaal te
volgen. Met enige regelmaat blijkt dat onze aangifte niet gelijk is aan de aanslag. Het zou niet mogen
kunnen. Het betekent wel dat we elke EKA weer moeten gaan controleren, want hoewel alles
elektronisch gaat en de overheid voor de aanlevering verplichte aanleverprocedures heeft, kan de
teruglevering van de overheid door nog geen enkel programma automatisch worden gecontroleerd, dus
ouderwets handwerk. Per klant betekent het automatisch al weer een half uur per jaar minimaal aan
controles. Bovendien is het ook niet meer één aanslag. Het was de bedoeling dat er steeds minder
papier zou komen en ook minder aanslagen. Maar de belastingdienst heeft juist aanzienlijk meer
aanslagen opgelegd. U heeft dat zelf ook wel gemerkt, want behalve de inkomstenbelasting, krijgt u
ook vaak te maken met zorgtoeslag, huurtoeslag etc. Bovendien -en de belastingdienst meldt dit op
hun eigen site-: het aantal aangiften inkomstenbelasting stijgt al jaren. Over 2005 zijn ruim 9.050.000
aangiften gedaan voor de inkomstenbelasting. Dit waren er ten opzichte van 2003 wel even ruim 33%
meer. Toch nemen we nog steeds ons petje af, want de belastingdienst doet dit alles wel met minder
mensen, maar de kosten voor ons als gemeenschap zijn wel weer gestegen. De belastingdienst kostte
ons over 2005 357 miljoen euro meer dan het jaar ervoor tegen 700 mensen minder en denk maar niet
dat die extra kosten komen doordat de ex-werknemers allemaal een premie van een half miljoen
hebben meegekregen. De kosten van automatisering rijzen de pan uit en zijn bijna niet meer te
controleren.
Het verhaal van dit jaar is eigenlijk wel ongeveer hetzelfde aan vorig jaar. Ik heb vorig jaar ook
geschreven over de zorgverzekering en inderdaad –zoals ik schreef- is het achteraf allemaal wel wat
meegevallen, maar administratief is het wel een gedrocht. Zonder computers is de financiële
afhandeling niet echt mogelijk.
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Internet: onze website en het digitale leven.
Onze internet site verheugd zich in steeds meer bezoekers. Het besloten deel van onze site, welke voor
u als vaste klant ook toegankelijk is, wordt echter nog lang niet door al onze klanten bezocht.
Integendeel zou ik zeggen. Van onze vaste klanten maakt nog geen 10% van het besloten deel gebruik
en dan denken we maar dat ook de normale website maar sporadisch wordt bekeken door onze vaste
klanten (we registreren wel hoeveel, maar niet wie er op het algemene deel komt). Dat kan jammer
zijn omdat we er toch wel interessante informatie op zetten. We zullen u via een aparte mailing dit jaar
nog vragen om uw e-mail adres, want wij gaan steeds meer digitaal doen. Gewoon omdat we dat zelf
ook moeten, maar vooral ook omdat dingen dan toch sneller en goedkoper gaan, met als extra voordeel
dat het aantal fouten afneemt.
Wat weer mooi was, dat juist twee van onze oudere klanten (ruim boven
de 65 beide) nu juist wel hebben gekeken op het besloten deel van de
site.
Als u echter iets er op zou willen hebben wat er nu niet opstaat vertel het
dan. De website is er voor uw gemak , u kunt er altijd terecht en –
wellicht toch niet onbelangrijk- we brengen er niets voor in rekening. We
zorgen, dat de gegevens redelijk vaak worden gecontroleerd en dus bij de
tijd blijven. Al naar gelang het gebruik zal het in de toekomst wel zo
komen dat u uw eigen gegevens gewoon kunt bekijken via internet op
onze site. Technisch kan het nu allemaal al en het hoeft niet eens zo duur te zijn. Bij ons op kantoor
zijn uw gegevens al volledig digitaal opgeslagen. Wellicht nog niet al uw gegevens, maar de recente
zeker. Wat ons nu nog keert is uw gebruik van de mogelijkheden, de ontbreken van de vraag van u, de
veiligheid van de gegevens en beschikbare tijd. De opmerking die we nog wel eens krijgen aan de
telefoon: Ja maar jij kunt het me zo vertellen en anders moet ik het uitzoeken is natuurlijk juist.
Bedenk echter wel dat ook een telefoontje tijd kost en tijd is het enige wat we verkopen. Dus zelfs al
sturen we dan geen factuur voor dat telefoontje, het zit natuurlijk wel in het uurtarief en als u vaker
belt dan zal er echt wel een rekening komen van de telefoongesprekken.
Niet onbelangrijk in dit verband is ook dat er steeds meer van ons wordt gevraagd en dat het steeds
moeilijker wordt om medewerkers te vinden, die ook verstand hebben van ons werk. Kortgeleden zijn
er drie nieuwe mensen bij ons aan de slag gegaan en nummer vier begint waarschijnlijk in maart van
dit jaar. Oké ze zijn niet allemaal full-time, maar ons werk neemt toe en niet alleen bij ons. Bij al onze
collegae ook. De laatste tijd konden we nog maar amper voldoen aan de vraag en hier en daar hadden
klanten sneller actie van ons verwacht. Niemand is er echter door in de problemen gekomen en we zijn
er ook geen klanten door kwijt geraakt, maar het gebruik van de digitale mogelijkheden moeten we ten
volle benutten om ook in de toekomst u van dienst te zijn. Daarbij is het zeker dat de klanten die zelf
zaken digitaal voor elkaar hebben, goedkoper uit zullen zijn, dus kortom het is weer in uw eigen
belang. We kunnen echter niet ontkennen dat de weg naar (volledig) digitaal lang en duur is…

De belangrijkste wijzigingen in 2006 en 2007.
De levensloopregeling is definitief ingevoerd met ingang van 2006. Het is geen groot succes tot op
heden. Het is gewoon te ingewikkeld allemaal en omdat het geen interessant product was/is voor de
verzekeringssector kwam het gewoon niet van de grond. Het alternatief is nog steeds de
spaarloonregeling, maar die is voor de werkgever niet echt interessant en de dubbele aftrek bij de
werknemer (door ook een lijfrentepolis af te sluiten) is door recente aanpassingen van de wet vrijwel
verdwenen.
De auto en zijn regelingen zijn over 2006 iets gewijzigd, maar over 2007 is er niets veranderd. De
bijtelling voor een (bestel)auto van de zaak is nog steeds 22%, maar wordt bij
werknemers sinds 2006 direct via het salarisstrookje geheven. Voordeel is weer
dat de auto nu niet meer interessant is voor de inkomstenbelasting en hoewel
er nog wat over staat in de checklist is de auto van de zaak voor ons alleen in
de loonheffing nog interessant. De auto zal een belangrijke post blijven voor
de overheid en hoewel mogelijk de bijtelling voor het grijze kenteken wel
weer deels teruggedraaid gaat worden, is dat nu nog niet zo en is het zaak
een en ander op papier goed geregeld te hebben (er staan overeenkomsten etc. op
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onze website) en uiteraard moet u zich ook houden aan wat er op papier staat. De belastingdienst kan
op dit onderdeel gemakkelijk scoren en doet dat ook door te controleren of de papieren er zijn en zo ja
of ook werkelijk niet gereden wordt door te posten bij de grensovergangen, garagerekeningen op te
vragen en foto’s te maken bij bouwmarkten en gewoon in het weekend bij een voetbalwedstrijd. Het
blijkt elke keer weer dat de tijd en energie die de belastingdienst hier in steekt lonend is, oftewel de
boeten zijn hoger dan hun salarissen…
Voor 2007 is er bij de particuliere aangifte weinig gewijzigd. Bij ondernemers juist heel
veel met enorme tariefsverlagingen die ze overigens op ander vlak wel zelf betalen. Waar
u als particulier nog wel eens mee te maken kunt krijgen is het wetsontwerp paarse
krokodil. Als u niet meer weet wat dat is moet u even kijken op onze internetsite. We
hebben er zelfs nog een filmpje bij staan over het ontstaan van de paarse krokodil (humor). In de
praktijk mag de werkgever weer zonder gedoe een personeelsfeest geven, zonder veel gedoe een
vergoeding geven voor telefoon en internet thuis en het aantal maaltijden voor de vertegenwoordiger
die vergoed mochten worden is niet meer beperkt tot 80 per jaar. Ook is er een verruiming in de
kerstpakketten, maar hier blijft wel de krokodil bestaan. Er is een verruiming van de regel, maar de
administratieve rompslomp waar het toch om ging is gebleven op dit onderdeel.

De bijleenregeling, oftewel problemen bij koop/verkoop van een huis.
Al jaren wordt er gesproken over beperking van de hypotheekrenteaftrek en op termijn zal de aftrek
wel definitief verdwijnen. Persoonlijk verwacht ik eerst nog een omzetting naar een
hypotheekrentetoeslag. Die toeslagen is het tegenwoordige toverwoord voor de leuke dingen in de
politiek, maar dit terzijde.
Stiekem is de overheid echter al jaren bezig om de rente niet meer aftrekbaar te laten zijn. Een
belangrijke stap in dat verhaal is de bijleenregeling, die bepaalt dat de overwaarde van de ene woning
moet worden gebruikt voor de koop van de nieuwe woning. Bij de aangifte over 2006 wordt daar extra
op gecontroleerd. Het vervelende is overigens dat de overheid en de adviseurs (inclusief de
belastinggidsen) een verschillende interpretatie van een onderdeel hanteren. In de praktijk kan u daar
mee te maken krijgen bij de aankoop van een ander huis. De rechter zal daar straks aan te pas moeten
komen.
Hoe werkt het in de praktijk:
Er wordt bijvoorbeeld een nieuw huis gekocht voor zeg eens
+ kosten van aankoop (overdrachtsbelasting koopakte notaris, courtage makelaar) ca.
Totaal daarmee
Daarnaast maakt u kosten voor de hypotheekakte, taxatie en afsluitprovisie
ca.
Totale kostprijs

€ 250.000,- 22.000,€ 272.000,- 3.000,€ 275.000,-

Uw oude huis wordt verkocht voor
Daarvan moet u aan de makelaar voor de verkoop nog betalen
Uw werkelijke opbrengst is dan
U had nog een resterende hypothecaire lening van
U heeft dan een overwaarde (dit heet de eigenwoningreserve) van

€ 150.000,- 2.000,€ 148.000,- 48.000,€ 100.000,-

ca.

U mag dan voor de nieuwe woning een hypothecaire lening nemen met aftrek van de
rente:
kostprijs nieuwe woning
Minus eigenwoningreserve
Maximale hypothecaire lening met aftrek (leningscapaciteit)
De belastingdienst vindt overigens dat de kosten van hypotheekakte etc niet mee
worden gerekend dus in dit voorbeeld is volgens de belastingdienst de max. lening
Daar hebben we dan discussie over in het voorkomende geval met de belastingdienst.

€ 275.000,- 100.000,€ 175.000,-

€ 172.000,-
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Er zijn meerdere situaties denkbaar:
1. U koopt voor het eerst een huis:
U heeft niets met de bijleenregeling te maken. U neemt gewoon een hypotheek (zo hoog
mogelijk) en de rente is geheel aftrekbaar voorzover ook besteed aan het huis en al zijn kosten
(geen discussie!);
2. U koopt een nieuw huis wat goedkoper is dan het oude huis:
U kan de oude hypotheek meestal gewoon meenemen (de eigenwoningreserve blijft wel
staan);
3. U koopt een huis maar van de overwaarde koopt u ook een nieuwe auto:
Het deel wat u boven de maximale leningscapaciteit leent, daarvan is de rente niet aftrekbaar;
4. U verkoopt uw huis, maar koopt geen nieuwe. Vijf jaar lang houdt u een eigenwoningreserve;
5. U koopt wel een nieuw huis, maar uw oude verkoopt maar niet. U heeft nog twee jaar aftrek
voor beide, maar daarna is er een probleem.
U mag dus wel meer lenen dan de berekende leningscapaciteit, maar de rente is dan niet aftrekbaar en
dat jaar na jaar. Dit komt nu ook al met enige regelmaat voor, want als u uw hypotheek nu verhoogt en
het geld besteedt u niet aan de verbouwing of u kunt het niet aantonen (geen bonnetjes en/of facturen)
dan is de rente over deze extra lening gewoon niet aftrekbaar.

Ziektekosten blijven nog een aftrekpost.
Ziektekosten zijn al jaren een belangrijke aftrekpost voor intussen al bijna 2/3de van de Nederlandse
belastingplichtigen. We vertellen het elk jaar al, maar het geldt zeker voor mensen met AOW,
eventueel aangevuld met een klein pensioen. Deze worden nog verder ondersteund met de nu, het
vierde jaar ingaande, zogenaamde verzilveringregeling, die in feite meer uitkeert dan er aan
loonheffing is betaald (maar nooit meer dan de soms niet volledig uitbetaalde heffingskorting). Door
de zorgverzekering is er over dit jaar wel weer iets gewijzigd. De zogenaamde nominale premie,
welke u rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betaald is niet aftrekbaar, althans er wordt een vast bedrag
voor aftrek gerekend van over 2006 € 1.015,- (2007 €1.059,-). Als u no-claim terugkrijgt dan is dat
een voordeel. U hoeft dit NIET meer op te geven. Wat u boven de nominale premie betaald is nog wel
gewoon aftrekbaar (het aanvullende pakket dus) Zoals al jaren wordt geschreven: Specificeer uw
kosten op dit onderdeel zo uitgebreid mogelijk, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat u de extra
aftrek aan ziektekosten weer aan ons moet betalen omdat we meer tijd kwijt waren met sorteren en
groeperen van de ziektekosten.
Het gaat er met name om de zogenaamde specifieke uitgaven goed en apart te vermelden:
- geneesmiddelen en apothekerskosten;
- dieetkosten;
- uitgaven voor verzorging en verpleging in een AWBZ instelling (25% van
eigen bijdrage), dan wel bij verpleging thuis de eigen bijdrage AWBZ of -bij
een PGB- de totale kosten minus dit netto PGB (=PersoonsGebonden Budget);
- 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 (2007 € 0,20 2006 € 0,19),
bij bezoek huisarts etc. voor zichzelf werkelijke autokosten;
- uitgaven voor extra gezinshulp.
Zoals al eerder aangegeven, zoek alle ziektekosten eens bij elkaar, want vaak is
dit een aftrekpost en vooral bij mensen (ouderen) met een laag inkomen is het
helemaal interessant omdat ze ook nog een beroep op de verzilveringregeling kunnen doen.
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De heffingskortingen, toeslagen en tarieven inkomstenbelasting 2007/06.
De heffingskortingen zijn al jaren een vast begrip. Daar zijn de toeslagen bijgekomen en die zullen nog
verder worden uitgebreid. Vrijwel zeker is de invoer van de kindertoeslag in plaats van de nu toegepaste
heffingskorting. Verwacht wordt dat er nog veel meer komen, maar we hebben een ander kabinet, dus het
kan ook wel eens niet gebeuren. Alle bedragen in € met splitsing naar personen jonger en ouder dan 65
jaar.
soort heffingskorting
algemene heffingskorting
arbeidskorting
tot 57 jaar
57, 58 of 59 jaar
60 of 61 jaar
62 jaar of ouder
kinderkorting
ink. lager 28.978
ink. vanaf 28.978 t/m 45.309

2007
2043

jonger dan 65 jaar
2006
1.990

2007
957

1392
1642
1890
2138

1.357
1.604
1.849
2.095

1001

939 924
939 924 en dalende
tot nihil bij hoogste ink.
149
146
700
608
1.437 1.414
1.437 1.414

ouder dan 65 jaar
2006
948

998

440
457
440
457 en dalende
tot nihil bij hoogste ink
71
70
329
290
673
674
673
674
380
374
571
562

combinatiekorting
aanvullende combinatiekorting
alleenstaande-ouderkorting
aanv. alleenstaande-ouderkorting
ouderenkorting
alleenstaande ouderenkorting
jonggehandicaptenkorting
656
645
korting voor maatschappelijke beleggingen
1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag max. € 695.korting voor beleggingen in durfkapitaal
1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag max. € 695.Levensloopverlofkorting
188
185
Ouderschapsverlofkorting
3,76 3,68 per verlofuur
Aan de diverse kortingen zitten allemaal voorwaarden. De meeste 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 percentages 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.
De kinderkorting wordt slechts gegeven indien beide partners niet meer verdienen dan € 45.309,- (2006
€ 44.591,-) en minimaal 1 kind moet meer dan zes maanden inwonend zijn, op hetzelfde adres staan
ingeschreven, in belangrijke mate worden onderhouden (niet zelf werkende) en aan het begin van het jaar
nog geen 18 jaar zijn.
De combinatiekorting geldt voor eenieder die in zijn algemeenheid tenminste € 4.475,- verdient (2006 €
4.405,-) 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 minimaal die periode staat
ingeschreven. Voor co-ouders is er weer een aparte regeling. BEIDE
partners krijgen deze korting.
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. Dit krijgt dus maar één partner.
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 bij de basisadministratie 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 € 31.757,- (2006 € 31.256,-).
De alleenstaande ouderenkorting is er voor mensen die een ongehuwden pensioen of alleenstaandeouderpensioen genieten, of er recht op hebben.
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De tarieven in box I voor 2007:
belastbaar inkomen:
meer dan niet meer dan
€
€
0
17.319,17.319 31.122,31.122 53.064,53.064

tarief

Jonger dan 65 jaar
heffing max.

33,65% € 5.826,41,40% - 11.540,42,00% - 20.755,52,00%

De tarieven in box I voor 2006:
belastbaar inkomen:
Jonger dan 65 jaar
meer dan niet meer dan tarief
heffing max.
€
€
0
17.046,34,15% € 5.821,17.046 30.631,41,45% - 11.451,30.631 52.228,42,00% - 20.521,52.228
52,00%

Ouder dan 65 jaar
heffing max.

tarief
15,75%
23,50%
42,00%
52,00%

€ 2.726,- 5.969,- 15.184,-

Ouder dan 65 jaar
heffing max.

tarief
16,25%
23,55%
42,00%
52,00%

€ 2.769,- 5.968,- 15.038,-

Het tarief voor box II is 22% over de eerste € 250.000,-. Daarboven geldt het oude tarief van 25%.
Het tarief voor box III is 30% waarover de rendementsgrondslag wordt berekend (4%). Niet gewijzigd.

Overige tarieven en bijzonderheden voor 2007 en 2006
aanslaggrens inkomstenbelasting
teruggaafgrens inkomstenbelasting

€
€

Eigenwoningforfait WOZ waarde meer dan € 75.000,-

2007: 0,55%, maximaal € 9.150,2006: 0,60%, maximaal € 8.900,€ 20.014,(€ 19.698,-) per persoon
€
2.674,(€ 2.631,-) per persoon

heffingvrij vermogen in box III
Per minderjarig kind extra
Voor ouderen soms extra toeslag (aan 1 der oudere) bij inkomen
tot € 13.540,- (€ 13.326,-) en max. vermogen € 264.848,tussen € 13.540,- (€ 13.326,-) en € 18.836,- (€ 18.539,-)
vrijstellingen voor maatschappelijk beleggen en durfkap.
vrijstelling voor kapitaalverzekering (voor 14-9-99 afgesl.)
vrijstelling voor uitvaartverzekering

42,- (2006: € 41,-)
13,- (2006: € 13,-)

€ 26.494,- (
€ 13.247,€ 53.421,€ 123.428,€
6.492,-

€ 26.076,-) per persoon
(€ 13.038,-) per persoon
(€ 52.579,-) per persoon
(€123.428,-)per persoon
(€ 6.389,-) per persoon

extra aftrekposten persoonsgebonden aftrek (onderdeel ziektekosten)
arbeidsongeschiktheidsaftrek (55% maximaal arbeidsgeschikt)
€
808,(€
795,-)
ouderdomsaftrek
€
808,(€
795,-)
chronische ziekte
€
808,(€
795,-)
alleen indien de specifieke kosten meer bedragen dan
€
320,(€
314,-)
Deze specifieke aftrek wordt nog verhoogd met 113% (113%)
indien het verzamelinkomen lager is dan € 31.122,- (€30.631,-)
huisapotheek
€
23,(€
23,-)
Er is een drempel van 11,5% (11,5%) van verzamelinkomen,
doch minimaal € 793 (€ 780,-). In het verzamelinkomen wordt
niet gerekend met de werkelijke premie zorgverzekering en noclaim. Er wordt een vast bedrag meegenomen:
€
1.059,(€ 1.015,-)
Aftrek levensonderhoud voor kinderen voor 2007 en 2006
indien geen studiefinanciering en kinderbijslag:
onderhoud in belangrijke mate is € 386,- per kwartaal per kind, grotendeels € 660,en nagenoeg geheel € 990,- per kwartaal per kind
kind tot 6 jaar
in belangrijke mate
€
270,- per kalenderjaar per kind
kind 6 tot 12 jaar in belangrijke mate
330,kind 12 tot 18 jaar in belangrijke mate
399,kind 18 jaar en ouder
in belangrijke mate
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kind 18 jaar en ouder
kind 18 jaar en ouder

grotendeels
nagenoeg geheel

-

660,990,-

spaarloonregeling. Maximaal belastingvrij

€

613,-

vergoeding aan vrijwilligers max. 150,- ( 21,=) per week en

€

1.500,-

vrijstellingen successierechten (bij overlijden)
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. € 26.455,- (€26.038,-)
ouders
andere bloedverwanten in rechte lijn
andere verkrijgers

€ 515.928,€ 147.410,€ 4.412,€ 8.819,€ 13.230,€ 10.000,€ 44.090,€ 10.000,€ 1.913,-

(€ 507.803,-)
(€ 145.088,-)
(€
4.342,-)
(€
8.680,-)
(€ 13.021,-)
(€
8.680,-) (onder vrw)
(€ 43.395,-)
(€
8.680,-) (onder vrw)
(€
1.882,-) (onder vrw)

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

€
4.412,€ 22.048,€
2.648,onbeperkt

(€ 4.342,-)
(€ 21.700,-)
(€ 2.606,- per 24 mnd)
(€ 4.342,- per 24 mnd)

(€

minimaal inkomen directeur groot aandeelhouder
wettelijk minimumloon per maand
stijgingspercentage alimentatie

€
€

kinderbijslag (geboren na 1 jan 1995) (tot 6 jaar per kwart.)
tussen 6 en 12 jaar
tussen 12 en 18 jaar

€
€
€

187,42
227,58
267,74

(€
(€
(€

€
€

8.469,78
7.919,25

(€
(€

AOW uitkeringen
gehuwd met partner 65 jaar of ouder (50%)
bruto bedrag
netto met loonheffingskorting toegepast
gehuwd met maximale toeslag (100%)
bruto bedrag
netto met loonheffingskorting toegepast
ongehuwd (70%)
bruto bedrag
netto met loonheffingskorting incl. ouderenkorting toegepast)

1.500,-) per jaar

39.000,(€ 39.000,-)
1.300,80 (€ 1.272,80 1e halfjaar)
1,8% (€
0,9%)
177,89 eerste 2 kwartalen)
216,01 eerste 2 kwartalen)
254,13 eerste 2 kwartalen)

8.198,94) per jaar
7.683,19)

€ 16.773,72
€ 14.384,91

(€ 16.281,96) per jaar
(€ 13.895,22)

€ 12.282,78
€ 11.383,17

(€ 11.925,72) per jaar
(€ 11.079,99)

Helaas moeten we ons wederom alle rechten voorbehouden. De ontwikkelingen gaan daarvoor zo snel. We
hebben zoveel mogelijk alle gegevens bekend tot 1 februari 2007 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, 26 februari 2007
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