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Heeft u ook al een uitnodiging gekregen?

Een uitnodiging om uw aangifte inkomstenbelasting 2018 
in te vullen.

Ja?

Invullen maar!



Wat heeft u nodig?
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Gelukkig, alles al ingevuld!

Controleer die ingevulde gegevens

Alles behalve de aftrekposten.
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Box 1

Inkomsten uit werk en woning
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Loon (loon uit tegenwoordige dienstbetrekking) +

Uitkering (Loon uit vroegere dienstbetrekking) +

Eigen woning - +

Premies voor lijfrente -

Persoonsgebonden aftrek -

Belastbaar Inkomen
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Inkomen box 1

Vermenigvuldigd met het schijventarief

Verschuldigde belasting

AF: Reeds afgedragen belasting

Af: Heffingskortingen

Te ontvangen/te betalen belasting
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Het tarief 2018

-U hebt in 2018 de AOW-leeftijd nog niet bereikt

-U bereikt in 2018 de AOW-leeftijd

-U hebt vóór 2018 de AOW-leeftijd bereikt

Vanaf 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar.
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Karel (30) verdient € 19.500 bij 1 werkgever.

Verschuldigd: 36,55% van € 19.500 =  € 7.127.

De werkgever (inhoudigsplichtige) houdt dat in op het loon.
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Karel werkt ook nog eens bij werkgever 2 en verdient daar € 15.000.

Werkgever 2 houdt netjes de belasting in:                                          
36,55% van € 15.000 = € 5.482.
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In totaal heeft hij (bruto)  34.500 verdiend.
Ingehouden op zijn loon is  12.609.

Werkelijk is hij verschuldigd:

20.142 36,55% 7.361,90

20.142 - 33.994 40,85% 13852 5.658,54

33.994 - 34.500 40,85% 506 206,70

13.227,14
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• Soms zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor u extra uitgaven 

hebt. Sommige extra uitgaven mag u aftrekken van de belasting. 

• Persoonsgebonden aftrekposten zijn:

• betaalde partneralimentatie

• uitgaven voor specifieke zorgkosten

• uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

• studiekosten en andere scholingsuitgaven

• giften

• onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand

• lening aan een startende ondernemer (durfkapitaal)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/alimentatie/alimentatie_betalen_voor_uw_ex_partner/alimentatie_betalen_voor_uw_ex_partner
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/aftrek_zorgkosten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/uitgaven_voor_ernstig_gehandicapten/uitgaven_voor_tijdelijk_verblijf_thuis_van_ernstig_gehandicapten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/bijzondere_situaties/rijksmonumentenpanden/werkzaamheden_aan_uw_rijksmonumentenpand
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/lening_aan_de_startende_ondernemer/lening_aan_startende_ondernemer
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• Partneralimentatie betalen voor uw ex-partner

• Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leeft, moet u 
misschien alimentatie betalen. Ook als u hebt samengewoond en uit 
elkaar bent gegaan, kan het zijn dat u alimentatie moet betalen. 
Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van 
uw ex-partner of uw kinderen.

• Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die 
partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als 
'Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen'.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/scheiden_of_uit_elkaar_gaan/duurzaam_gescheiden_leven
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• Aftrek zorgkosten

• Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken.                     
De specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden 
voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook 
de kosten aftrekken die u voor anderen maakt.

• Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, 
maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht 
zorgkosten ziet u per jaar welke kosten aftrekbaar zijn.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/voorwaarden_aftrek_zorgkosten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/voor_wie_mag_u_zorgkosten_aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/overzicht_zorgkosten
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• Aftrek zorgkosten

• Voor bepaalde personen

• Rekening houden met een niet-aftrekbare drempel
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• Bereken uw aftrek

• Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. 

• Daarna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen.
U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een 
bepaald bedrag, het drempelbedrag.
En u mag deze kosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of 
vrijwillig eigen risico vallen.

• Hoe krijgt u aftrek voor zorgkosten?

• Wilt u de zorgkosten die u maakt aftrekken? Dan moet u 
hiervoor aangifte doen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/hoe_berekent_u_uw_aftrek/hoe_berekent_u_uw_aftrek
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/hoe_berekent_u_uw_aftrek/drempelbedrag_berekenen/drempelbedrag_specifieke_zorgkosten_berekenen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/aangifte_doen_om_zorgkosten_af_te_trekken
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• Wordt u behandeld door een paramedicus? 

• U mag zonder verwijsbrief van een arts de kosten aftrekken voor behandelingen door de 
volgende paramedici:

• fysiotherapeut

• diëtist

• ergotherapeut

• logopedist

• oefentherapeut

• orthoptist

• podotherapeut

• mondhygiënist 

• huidtherapeut
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• Maakt u door ziekte of invaliditeit vervoerskosten? Dan kunt u de 
volgende uitgaven aftrekken:

• werkelijke uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis en terug

• uitgaven voor ambulancevervoer

• extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit
U mag deze kosten aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat u 
door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten hebt.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/vervoerskosten/werkelijke_uitgaven_voor_vervoer
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• Extra vervoerskosten aannemelijk maken

• U mag de extra vervoerskosten aftrekken als u hogere vervoerskosten 
hebt in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn. 

• Het gaat dan om mensen die in financieel en maatschappelijk opzicht 
met u vergelijkbaar zijn. Om dit aan te tonen kunt u gebruikmaken 
van gegevens van bijvoorbeeld het Nibud of het CBS. Deze cijfers kunt 
u gebruiken als basis. 

• Controleer zelf of alle kosten hierin zijn meegenomen zoals 
bijvoorbeeld afschrijving van uw auto. 

• Hebt u inderdaad hogere vervoerskosten? Dan mag u deze extra 
vervoerskosten meetellen. U moet van deze extra kosten wel de 
vergoeding afhalen die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering kreeg.
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• Reiskosten ziekenbezoek

• Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:

• U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden.

• U bezoekt in het jaar regelmatig de zieke.

• De zieke wordt langer dan een maand verpleegd.
Wordt de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag u de reiskosten 
alleen meetellen als de zieke in totaal langer dan 1 maand is verpleegd en als de 
verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. Bovendien mag de tijd 
tussen de verpleegperioden niet langer dan 4 weken zijn.

• De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de 
zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 
kilometer.
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Dieetkosten: zie bijlage
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• Extra gezinshulp

• U mag onder de volgende voorwaarden uitgaven voor extra gezinshulp 
aftrekken:

• U hebt een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit.

• U hebt hiervan de rekeningen of kwitanties waarop de volgende gegevens 
staan:
• datum
• bedrag
• naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten 

betaalt

• Uw uitgaven zijn hoger dan het drempelbedrag.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/extra_gezinshulp/drempelbedrag_extra_gezinshulp_berekenen
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•Let op!
• Niet aftrekbaar is uw wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal 

Administratiekantoor (CAK):

• op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor 
bijvoorbeeld hulp in de huishouding

• voor zorg zonder verblijf (voorheen thuiszorg)

• voor zorg met verblijf
U woont dan (tijdelijk) in een zorginstelling en u krijgt daar zorg.
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• Extra kleding en beddengoed (vaste aftrek van € 300)
• U mag de kosten voor (het wassen van) kleding en beddengoed onder de 

volgende voorwaarden aftrekken:
• De kosten zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit.
• De ziekte duurt minimaal 1 jaar of gaat waarschijnlijk minimaal 1 jaar 

duren.
• Het bedrag dat u mag aftrekken geldt per persoon en voor een heel jaar. 

Als u bijvoorbeeld vanaf 1 oktober de extra kosten had, neemt u 3/12 van 
het aftrekbare bedrag.

• U mag een vast bedrag aftrekken
• U mag voor de kosten van extra kleding en beddengoed per jaar een vast 

bedrag aftrekken.
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• U maakt meer kosten voor kleding en beddengoed

• Hebt u meer kosten gemaakt dan het lagere vaste bedrag dat u mag 
aftrekken? 

• Dan mag u misschien een hoger vast bedrag aftrekken. ( € 750)

• Dat mag alleen als uw extra kosten hoger zijn dan een bepaald bedrag 
in dat jaar. 

• U moet dan wel kunnen aantonen dat uw kosten daadwerkelijk hoger 
waren. U moet daarvoor van alle kosten bewijzen hebben, 
bijvoorbeeld kassabonnen.
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• Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

• Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of 
ouder die meestal in een Wlz-instelling verblijft? En maakt u daarvoor extra kosten? Dan 
mag u deze uitgaven aftrekken.

• U krijgt de aftrek voor de verzorging van:

• uw ernstig gehandicapte kinderen

• uw ernstig gehandicapte broers of zussen

• een ernstig gehandicapte voor wie u tot mentor bent benoemd door de kantonrechter

• een ernstig gehandicapte voor wie u tot curator bent benoemd, en de persoonlijke 
belangen behartigt

• Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, mag u sommige kosten aftrekken.

• Voor de berekening van uw aftrek is het belangrijk of u wel of geen fiscale partner had.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/uitgaven_voor_ernstig_gehandicapten/voorwaarden_aftrek_tijdelijk_verblijf_thuis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/uitgaven_voor_ernstig_gehandicapten/aftrekbare_kosten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/uitgaven_voor_ernstig_gehandicapten/fiscaal_partnerschap_en_aftrek_tijdelijk_verblijf_thuis
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• Welke kosten zijn aftrekbaar?

• U mag de volgende kosten aftrekken als uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van 
ernstig gehandicapten:

• uitgaven voor het halen en brengen met de auto
Hiervoor geldt een aftrek van € 0,19 per kilometer (in 2019, 2018 en 2017). U 
neemt altijd de afstand van huis naar de verzorgingsinstelling en terug, ook al 
reist u bijvoorbeeld in vakanties over een andere afstand.

• extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte bij u
Hiervoor geldt een aftrek van € 10 per dag (in 2019, 2018 en 2017). De dagen 
waarop de ernstig gehandicapte wordt gehaald of gebracht, tellen ook mee.



Inkomstenbelasting 2018

• Studiekosten en andere scholingsuitgaven

• Maakt u kosten voor een opleiding of een studie? Of hebt u kosten voor een EVC-
procedure (Erkenning Verworven Competenties)? En geldt voor u het volgende?

• U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale 
partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u niet aftrekken.

• De opleiding of studie is gericht op uw (toekomstig) beroep.

• Er is sprake van een leertraject. Dat betekent dat u kennis opdoet onder 
begeleiding of toezicht.

• Dan mag u misschien uw studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken



Inkomstenbelasting 2018

• Giften

• Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een 
instelling? Of doet u vrijwilligerswerk, maar krijgt u geen vergoeding 
voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding? Dan doet u een 
gift. 

• U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte 
inkomstenbelasting. Of u een gift mag aftrekken hangt af van de 
instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.



• U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:

• een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI

• een vereniging

• een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

• U kunt een gift op twee manieren doen:

• als periodieke gift
U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.

• als gewone gift
U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften 
aan d
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• Werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand

• Bent u eigenaar van een rijksmonumentenpand? Verricht u 
onderhoudswerk aan uw pand? Dan mag u tot 1 januari 2019 de kosten 
daarvoor aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U bent eigenaar van het pand.
Het maakt daarbij niet uit of u in Nederland woont of daarbuiten.

• Het pand is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Of het pand is 
definitief aangewezen als beschermd monument, als het nog niet is 
ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.

• U betaalt de onderhoudskosten in het jaar dat u ze wilt aftrekken.

• Het pand is een eigen woning in box 1 (inkomen uit werk en woning) of het 
hoort bij uw bezittingen en schulden in box 3 (inkomen uit sparen en 
beleggen).

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/bijzondere_situaties/rijksmonumentenpanden/aftrekbare_kosten/welke_kosten_mag_u_aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigen_woning/wat_is_een_eigen_woning/wat_is_een_eigen_woning
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/wat_zijn_uw_bezittingen
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• Box 3: de rendementsheffing

• Voorheen werd 30% belasting geheven over een gemiddeld 
rendement van 4% (uiteindelijk 1,2%)

• Vanaf 2017  geldt hier ook een schijventarief

• Een vrijstelling van  25.000 (ongehuwd)


