
FISCAAL ACTUEEL 

 

Wij stippen hier –zeer kort – fiscale feiten aan die van belang kunnen zijn voor uw 

aangiftepraktijk.. 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid over de juistheid van het bericht. 

Ook kunt u bij ons geen verdere toelichting krijgen. In voorkomende gevallen wendt 

u tot de belastingdienst. 

 

Inkomstenbelasting: 

 

Box 1 : Eigen woning: Kraakwacht leidt niet tot verhuur situatie. Mits hij enkel 

energiekosten betaalt en onmiddellijk pand moet verlaten op verzoek van eigenaar. 

Hoge Raad 2013. 

 

ZZPer met 1 opdrachtgever kan ondernemer zijn, mits er geen gezagsverhouding 

met de opdrachtgever en de ZZP-er zich als ondernemer naar buiten toe 

presenteert.. 

 

Box 2: TaxCredit : Belastingkorting 

 

Mogelijk vanaf 2 jaar na het beeindigen van de B.V. Tenzij door overlijden. Moet 

gebeuren bij diegene op wiens naam de aandelen staan. Vermindert de IB/PVV. 

 

Box 3:  

 

HR.2015:812.  Bij vruchtgebruik  of bij verhuur van woning mag lagere waarde 

worden aangehouden als deze aantoonbaar meer dan 10% afwijkt. 

 

Buitenlandse belasting in Box 3: 

 

Berekening via de volgende breuk : Buitenlands inkomen (4% over het buitenlands 

vermogen) gedeeld door 4% van het belastbaar inkomen (is totaalvermogen –minus 

heffingsvrij vermogen) en dat vermenigvuldigt met de verschuldigde belasting: 

Zie ook Kluwer belastinggids 2015 pagina 449, waaruit blijkt dat we moeten uitgaan van 

het belastbaarinkomen 

 

Een praktijkvoorbeeld waarin de fiscus ( belastingjaar 2014) in de fout ging: 

Het betrof hier een C-biljet (vanaf 2015 hebben C-biljetters niets meer te maken met 

buitenlands inkomen c.q. vermogen}, maar voor binnlands belasting plichtigen blijft 

hetzelfde gelden 

Totaal vermogen bedroeg : 134388 . heffingsvrijvermogen 42278 .  

Belastbaar inkomen : 4% over  92110 = 3684. Belasting 30% van 3684 =1105 

Inkomen buitenland bedroeg 4% van 105411 wordt 4216. 



Breuk wordt dan : 4216 : 3684 X 1105 = 1264 

Daar je nooit meer kunt terugkrijgen dan je er belasting verschuldigd is, dan wordt 1264 

teruggebracht tot 1105. (art. 24 lid 2 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001) 

De fiscus gaat uit van de breuk : buitenl.inkomen: rendementsgrondslag X belasting. Als 

dit zo zou zijn is immers art 24 lid 2 overbodig want dan kan de aftrek nooit meer 

bedragen dan de geheven belasting zonder aftrek voorkoming dubbele belasting. 

Dit is pertinent foutL Artikel 24 lid 5 van besluit Voorkoming dubbele belasting luidt: 

Onder noemerinkomen wordt verstaan het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, 

zoals dit ook geldt voor Box 1 en Box 2 

 

 

 

 

 

 

 

Erfbelasting 

 

 


