Aftrekposten en aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2019 voor particulieren.
Aftrekposten.
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Reisaftrek indien woon-werk verkeer met het openbaar vervoer onder voorwaarden;
Heeft u opbrengsten uit overige werkzaamheden, denk dan aan de aftrekbare kosten;
Stelt u vermogensbestanddelen ter beschikking aan een onderneming van een verbonden persoon of een BV
waarin u of een verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, denk dan aan de aftrekbare kosten;
Hypotheekrente;
Kosten gemaakt om partneralimentatie te kunnen krijgen zijn aftrekbaar;
Kosten gemaakt voor het verkrijgen van sommige uitkeringen zijn aftrekbaar;
Premies betaald voor een lijfrente zijn aftrekbaar binnen de beschikbare ruimte;
Premies betaald voor een nabestaandenlijfrente zijn aftrekbaar binnen de beschikbare ruimte;
Premies voor lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen zijn aftrekbaar binnen de beschik. ruimte;
Premies voor periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zijn aftrekbaar;
Heeft u voor 2018 een BV geliquideerd en zat daar nog een verrekenbaar verlies in, dan heeft u recht op een
belastingkorting in 2019 op uw inkomstenbelasting;
Alimentatie aan een vroegere echtgenoot;
Doorberekende bijstand i.v.m. levensonderhoud vroegere echtgenoot;
Betaalde partneralimentatie via een afkoopsom;
Betaalde pensioenpremie voor vroegere echtgenoot;
Overige onderhoudsverplichtingen;
Voorgeschreven medicijnen;
Uitgaven voor medische hulpmiddelen, behalve die ter ondersteuning van het gezichtsvermogen;
Afschrijving over uitgaven voor woning aanpassingen gedaan voor 2014;
Afschrijving op scootmobiel en rolstoelen, aangeschaft voor 2019;
Uitgaven voor vervoer i.v.m. ziekte of invaliditeit naar arts, werkelijke kosten per KM conform ANWB;
Overige uitgaven voor vervoer i.v.m. ziekte of invaliditeit, vraag info;
Uitgaven voor vervoer i.v.m. ziekenbezoek partner, onder bepaalde voorwaarden, vraag info;
Uitgaven voor vervoer van zogenoemde leefkilometers voor een invalide kind of partner, vraag info;
Dieetkosten op medisch voorschrift conform dieetkostentabel;
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed;
Zelf betaalde incontinentiematerialen, onder voorwaarden, vraag info;
Uitgaven voor extra gezinshulp. Ook gedaan door een ouder als het boven normaal is;
Genees en heelkundige hulp;
Kosten voor een IVF behandeling, onder bepaalde voorwaarden, vraag info;
Hulpmiddelen voor zieke of invalide personen, wel veel beperkingen, vraag info;
Contributie groene kruis;
Tandartskosten, waaronder ook kronen en bruggen en overige protheses;
Aanpassingen in verband met ziekte of invaliditeit aan auto en fiets;
Kosten inentingen, ook voor vakantie in tropische landen;
Ziektekosten zoals hiervoor genoemd ook voor kinderen tot 27 jaar, ouders, broers en zuster onder bepaalde
voorwaarden, vraag info;
Extra verpleeghuis kosten naast de verplichte eigen bijdrage conform tabel, vraag info;
Zorgkosten voor een overledene betaald na het overlijden;
Kosten voor een (her)keuring van een rijbewijs op advies van een arts;
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Kosten van een fitness programma op voorschrift van een arts, onder voorwaarden, vraag info;
Studiekosten (geen hobby);
Kosten voor het volgen van een procedure Erkenning verworven competenties;
Uitgaven voor monumentenpanden zijn vervallen. Wel kan hiervoor een subsidie aangevraagd worden;
Giften aan culturele en SBBI instellingen.

Diverse aandachtspunten.
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Fiscale partners kunnen de aangifte optimaliseren door aftrekposten en vermogen zo goed mogelijk te
verdelen; (woont u samen zonder fiscaal partner te zijn, dan is het misschien de moeite om dat te worden)
Check de heffingskortingen;
Check of je recht hebt op toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kind gebonden budget en kinderopvangtoeslag;
Vraag binnenlandse box 3 dividenden en buitenlandse bronbelasting terug;
Vraag voorkoming van dubbele belastingheffing aan bij inkomsten uit en bezittingen (OG) in het buitenland;
Denk aan compensatieregelingen voor inkomsten uit Duitsland of België;
Denk aan middelen bij jaarlijkse inkomsten die sterk wisselen en vraag belasting terug.

Heeft u uitgaven gehad waarvan u vermoedt dat deze aftrekbaar zijn, maar ze worden hier niet genoemd, vraag dan
mijn advies.
Graag wil ik u wijzen op de bijzonder complexe regelgeving bij de aan- en verkoop van woningen en de aftrekbaarheid
van de rente van de daarbij horende hypotheken. Dit wordt nog complexer bij mensen die gaan samenwonen in een
nieuwe woning en ieder een eigen woning hebben verkocht. Ook echtscheidingen leveren complexe situaties op,
waarbij ook het huwelijksgoederenregime een rol speelt. In dergelijke gevallen raad ik u dringend af om de
belastingaangifte zelf te verzorgen.

Als u uw aangifte door mij laat verzorgen dan bied ik u de volgende service:
1. Indien gewenst, service aan huis;
2. Vooraf aanvragen bij de belastingdienst van de voor ingevulde aangifte;
3. Controle van de gegevens uit de voor ingevulde aangifte;
4. Zoeken naar aftrekposten;
5. Aanvullen van eventuele ontbrekende gegevens, met name de aftrekposten;
6. Correctie van foutieve gegevens, bijvoorbeeld een gedeelde bankrekening;
7. Bij partners, optimaliseren verdeling van vermogen en aftrekposten;
8. Controle van de aanslag die de belastingdienst oplegt;
9. Tijdens onze afspraak heb ik tijd voor financiële vragen;
10. Dossier aanleggen van de vaste gegevens en bewaren van de aangifte.
(het langdurig bewaren van uw aangifte is belangrijk. Ik leg het u graag uit)
Heeft u vragen, bel mij gerust.
Wilt u eerst een prijsopgaaf, vul dan het formulier in op de site.
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