CijferBuddy's Tips voor jouw
inkomstenbelasting
Daar is ie dan! Die fijne blauwe envelop! Yes, je mag jouw waardevolle tijd weer besteden aan
het doen van de inkomstenbelasting😉 Maar oei… Je vraagt jezelf af of dat je alles wel weet en
of je het goed doet.
Speciaal voor jou een aantal tips om je meer vertrouwen te geven bij het doen van jouw
aangifte inkomstenbelasting.

1. Benut belangrijke aftrekposten
Als je ondernemer bent voor de belastingdienst én minimaal 1.225 uur aan jouw onderneming
besteedde én nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt, heb je recht op de zelfstandigenaftrek.
Ben je starter en krijg je zelfstandigenaftrek? Dan heb je ook nog recht op startersaftrek als je in
de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek en je
was in die periode minstens 1 jaar geen ondernemer.

2. Zakelijk gereden kilometers
De meeste klanten van CijferBuddy rijden zakelijke kilometers met een privé-auto. Als je netjes bij
hebt gehouden hoeveel kilometer je hebt gereden (inclusief toelichting) mag je per zakelijk
gereden kilometer 0.19 cent als extra kosten opvoeren. Let op dat je deze informatie wel tot 7 jaar
moet bewaren.

3. Fiscale partners
Hebben jij en je partner een inkomstenverschil, dan kun je bepaalde aftrekposten zoals
bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek volledig toekennen aan degene met het hoogste inkomen.
Hierdoor ontstaat de kans dat degene met het hoogste inkomen in een lagere belastingschijf
terecht komt door deze aftrekposten.
Ook de heffingskorting kan aantrekkelijk zijn indien één van de partners geen of nauwelijks
inkomen heeft. Wanneer de één wel voldoende belasting betaalt, kan de heffingskorting voor de
ander die niet of nauwelijks inkomen heeft toch gebruikt worden.
En mochten jullie in de gelukkige situatie zijn dat er vermogen is, dan kun je van elkaars
vermogensvrijstelling in box 3 gebruik maken, waardoor je gezamenlijk minder belasting betaalt
over het gezamenlijk vermogen.
Tegenwoordig heeft de belastingdienst het heel gemakkelijk gemaakt om hiermee ‘te spelen’ in de
aangifte-tool van de belastingdienst.

4. De Oudedagsreserve
Klinkt misschien nog best ver weg... 'Je Oudedag'😉. De oudedagsreserve is een deel van de winst
dat je kunt reserveren voor de oudedagsvoorziening. Is het echt een voordeel? In principe is het
uitstel van belasting want uiteindelijk betaal je alsnog belasting als het tot uitkering komt ‘op je
oudedag’. Persoonlijk ben ik geen voorstander voor deze oudedagsreserve, maar jij kunt daar zelf
anders over denken.

5. Middel je winst
Ben je ZZP’er en verdien je het ene jaar meer dan het andere jaar? Dan kun je een verzoek om
middeling sturen naar de Belastingdienst. Dat moet je wel zelf doen… Als je er niet om vraagt, krijg
je hem nooit. Flauw hè😏
Let op: doe het op tijd, want de middelingsregeling verdwijnt per 2023!

6. Fout in jouw aangifte?
Ontdek je na verzending van de aangifte dat je een fout hebt gemaakt? Zolang de
belastingdienst nog geen definitieve aanslag heeft opgelegd, kun je de aangifte opnieuw openen
op www.mijn.belastingdienst.nl, aanpassen, ondertekenen en nogmaals insturen.

7. Belastingvoordeel alsnog aanvragen
Tot en met 2026 kun je belasting terugvragen als je een belastingvoordeel uit 2021 over het hoofd
hebt gezien. Ontdekte je tijdens het invullen van deze aangifte dat je een aftrekpost hebt laten
liggen in een eerdere aangifte? Dien dan een verzoek tot vermindering in en ontvang dat
belastingvoordeel alsnog.

8. Check je toeslagen na jouw aangifte
Ben je gaan trouwen of samenwonen? Is de opvang van jouw kind veranderd? Is er een kleintje
geboren? Ben je uit elkaar gegaan? Of ben je verhuisd? Of is jouw inkomen sterk veranderd?
Allemaal voorbeelden van situaties die veranderd zijn. Deze veranderingen zouden zomaar ook
invloed kunnen hebben op jouw recht op toeslagen. Ook wijzigen regels rondom toeslagen
regelmatig. Het zou dit jaar dus zomaar kunnen zijn dat je recht hebt op een toeslag en vorig jaar
niet zonder dat jouw situatie is veranderd. Belangrijk om te weten is dat zorgtoeslag, huurtoeslag
en kindgebonden budget aan te vragen zijn tot 1 september. Je kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag
over 2021 aanvragen tot en met 1 september 2022.
Let op: Kinderopvangtoeslag kent andere regels. Heb je deze toeslag niet aangevraagd binnen 3
maanden nadat je er recht op hebt, dan vervalt dit recht. Uitstel hiervoor is niet mogelijk.

Het kan zijn dat je nu denkt… had ik dit maar eerder geweten, want sommige tips kan ik nu niet
meer toepassen voor 2021. Ja helaas….dat klopt. Maar nu weet je ze wel en kun je met deze tips in
je achterhoofd met een gerust hart aan de slag voor 2022.
En mocht je nu denken..? Die inkomstenbelasting zit me toch niet helemaal lekker?
Geeft het jou rust als je zeker weet dat alles goed gaat rondom de inkomstenbelasting?
Neem dan contact op met CijferBuddy. Mijn klanten hebben geen stress meer😊

BANG DAT JE
FOUTEN MAAKT
EN VOOR EEN
CONTROLE VAN DE
BELASTINGDIENST?

STRESS VAN
JOUW
BOEKHOUDING?

HET LIEFST
ALLEEN FOCUSSEN
OP DÁT WAT JOU
WEL ENERGIE
GEEFT?

Relax...
Ik zorg voor jouw cijfers,
Jij voor focus op jouw missie!

e-mail: info@cijferbuddy.nl | Telefoon: 06-21901674

