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Wie verzorgt 
uw aangifte?

Het invullen van de jaarlijkse aangifte is 
niet ieders hobby. De eerste jaaropga-
ven 2014 zullen wellicht al bij u binnen-
druppelen. 

Gelukkig voor u zijn er personen die 
hier hun beroep van hebben gemaakt, 
zodat u wellicht het samenstellen van 
uw aangifte uitbesteedt. Vooral als u 
winst uit onderneming geniet, bij de 
aan- en verkoop van een woning, bij het 
uitelkaar gaan van fiscale partners of bij 
het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd kan dit een aanrader zijn. U zult 
dan ook meelopen in de uitstelregeling. 
Uw accountant krijgt dan een jaar langer 
de tijd, in dit geval tot 1 mei 2016 om 
de aangifte inkomstenbelasting 2014 te 
verzorgen. 

Ook de belastingdienst probeert het 
de laatste jaren ‘makkelijker’ te maken. 
Vanaf 1 maart is het mogelijk om de 
voor ingevulde aangifte te downloaden. 
Hierin zijn een aantal gegevens zoals uw 
NAW-gegevens, looninkomsten, hypo-
theekrente en de saldo’s op uw betaal- 
en spaarrekeningen alvast ingevuld. U 
moet deze gegevens altijd controleren 
en zo nodig verbeteren of aanvullen. 
Voor de aangifte 2014 krijgt u dit jaar 

één maand langer, ofwel tot 1 mei 2015 
de tijd. 

Kunt u verder nog ergens op letten?
Als u winst uit onderneming geniet en 
aan het urencriterium voldoet (minimaal 
1225 uur besteedt aan uw onderneming) 
kunt u de ondernemersaftrek toepassen, 
waaronder de zelfstandigenaftrek. Met 
de MKB-winstvrijstelling krijgt u nog een 
aftrek van 14% van de winst. Eventueel 
kunt u belastingheffing uitstellen door 

een deel van de winst te reserveren aan 
de oudedagsreserve. Belangrijk detail: 
in de toekomst bent u hierover alsnog 
inkomstenbelasting verschuldigd! 
Binnenkort zult u ook weer de nieuwe 
WOZ-beschikking 2015 ontvangen. De 
hierop vermelde waarde is naast de 
OZB ook van belang voor het bepalen 
van het eigenwoningforfait in 2015. 
Deze bijtelling bij het inkomen van 
eigenwoningbezitters bedraagt meestal 
0,70% van de WOZ-waarde. Gelet op de 
woningmarkt zal de beschikking door-
gaans niet hoger (moeten) zijn dan die 
van 2014. 

Maak tijdig bezwaar (binnen 6 weken) 
als u denkt dat uw WOZ-beschikking te 
hoog is. Op de site van de gemeente 
kunt u eventueel het taxatieverslag van 
uw woning bekijken.

Dit zijn zomaar wat aandachtspunten die 
het vast niet leuker, maar misschien wel 
weer iets makkelijker voor u maken.  n
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