
 

Bezwaren tegen btw voor privégebruik auto worden massaal afgehandeld 
 

Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben ondernemers ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze 
moeten betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daarom heeft de Belastingdienst deze bezwaren aangewezen als massaal 
bezwaar. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst ze niet individueel gaat behandelen, maar voor al deze bezwaren 1 beslissing neemt. 
 
Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad doet waarschijnlijk binnenkort uitspraak in een aantal lopende rechtszaken over btw en 
privégebruik auto. Daarna neemt de Belastingdienst binnen 6 weken een beslissing over alle bezwaren die onder het massaal bezwaar 
vallen. Die beslissing wordt bekend gemaakt op de website van de Belastingdienst. Maar u hoeft dit uiteraard niet zelf te volgen als uw 
adviseur namens u bezwaar heeft gemaakt. Hij houdt dit nauwlettend voor u bij.  
 
Hebt u bezwaar gemaakt of laten maken tegen de btw voor het privégebruik van de auto van de zaak? 
Uw bezwaar valt onder het massaal bezwaar als het voldoet aan alle volgende voorwaarden: 
• Het gaat in uw bezwaar om 1 of meer van de vragen die de Hoge Raad behandelt. 
• U hebt uiterlijk bezwaar gemaakt op de dag vóór de dag waarop de Belastingdienst een beslissing neemt. 
• U hebt op tijd bezwaar gemaakt of laten maken. 
• De Belastingdienst heeft nog geen uitspraak gedaan op uw bezwaar. 
 
Gaat het in uw bezwaar (ook) om andere vragen dan die de Hoge Raad behandelt? Dan behandelt de Belastingdienst uw bezwaar op die 
punten wel individueel. 
 
De aanwijzing voor massaal bezwaar kan plaatsvinden als bij een groot aantal bezwaarschriften dezelfde rechtsvraag speelt. Massaal 
afdoen heeft geen effect op de uitkomst. 
 
 

Btw-tarief beweegprogramma’s voor chronisch zieken 
 

Beweegprogramma's voor chronisch zieken zijn belast met het 6% btw-tarief als ze worden aangeboden in een sportaccommodatie. 
 
Denk bijvoorbeeld aan programma’s voor mensen met Parkinson, reuma of multiple sclerose. 
Deze mensen trainen tijdens de programma’s op muziek hun spieren en gewrichten om zo hun lichamelijke en 
geestelijke welzijn te verbeteren.  
 
De programma’s komen qua activiteit, inspanning en bedoeling overeen met programma's die op sportscholen 
worden aangeboden, maar zijn goed te onderscheiden van normale vormen van dansen.  
Die laatste zijn belast met 21% btw. 
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Voorlopige aanslag 

 
Tot wanneer kan ik een verzoek of wijziging indienen voor een voorlopige aanslag? 
 
Er zijn situaties waarbij het nuttig kan zijn om uw voorlopige aanslag tussentijds te wijzigen of aan te passen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
als u een (nieuw) huis gaat kopen en u (meer) hypotheekrente gaat betalen. 
 
U kunt het hele jaar op elk moment een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen. Na het jaar van de voorlopige aanslag kunt u nog een 
bepaalde periode een verzoek of wijziging indienen. Die periode stopt: 
• wanneer u de aangifte inkomstenbelasting van dat jaar hebt ingediend; 
• op de uiterste inzenddatum. 
 
Uiterste inzenddatum voorlopige aanslag 2016 
De voorlopige aanslag 2016 kunt u online aanvragen of wijzigen op Mijn Belastingdienst: 
• tot 1 april 2017 als u belasting terugkrijgt; 
• tot 1 mei 2018 als u belasting of een bijdrage Zvw moet betalen. 
 
 

Rente van uw hypotheek of lening 
 

U kunt alleen rente aftrekken voor een hypotheek of lening die u gebruikt voor: 
• de aankoop van een eigen woning; 
• verbouwing of onderhoud (verbouwingsdepot of verbouwingslening); 
• afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming; 
• de eenmalige (financierings)kosten. 
 
De rente is niet aftrekbaar voor het deel van de lening waarmee u bijvoorbeeld meubels koopt voor in uw huis. Alleen het gedeelte dat 
tot uw eigenwoningschuld hoort is aftrekbaar. 
 
Rente maximaal 30 jaar aftrekbaar 
U mag de rente van een lening maximaal 30 jaar aftrekken. Is de lening afgesloten vóór 1 januari 2001, dan is de termijn van 30 jaar 
ingegaan op 1 januari 2001. Verhoogt u uw bestaande hypotheek of lening? Of sluit u een bestaande hypotheek of lening over en 
verhoogt u het bedrag? Dan gaat voor het extra bedrag dat u leent, een nieuwe periode in van 30 jaar waarin u de rente van dat extra 
bedrag mag aftrekken. 
 
Bijzondere regels 
In de volgende situaties gelden bijzondere regels voor de renteaftrek: 
• U verkocht uw huis na 28 oktober 2012, en hield een restschuld over. Voor dit bedrag kunt u nog maximaal 15 jaar de rente aftrekken. 
• U hebt een nieuwbouwdepot, een verbouwingsdepot of geld geleend voor onderhoud of verbouwing. 
• U hebt rente vooruitbetaald, of u kreeg rente terugbetaald. 
• U verkoopt uw woning en koopt een andere woning. Als u overwaarde hebt, kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. 
• U hebt een hypotheekschuld die al op 31 december 1995 bestond. 
• U gaat uit elkaar en hebt een eigen woning. 
 
Tip! 
Neem contact op met uw adviseur als u te maken krijgt met één van bovenstaande situaties. 
 
 

Valse e-mail (phishing) in omloop over belastingteruggave 
 

De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp 'Belastingteruggave € 764,28'. Open 
daarom deze niet, maar verwijder hem meteen. Deze e-mail komt niet van de Belastingdienst. 
 
Hebt u een verdachte e-mail ontvangen die van de Belastingdienst lijkt te komen? Stuur - als het lukt - die vermoedelijk valse e-mail door 
aan: valse-email@belastingdienst.nl (alleen gebruiken voor dit soort meldingen). 
 
 

Overzicht zorgkosten 2015-2017 
 

In de onderstaande tabel staat een overzicht van veel voorkomende zorgkosten voor de jaren 2015 tot en met 2017. Hierbij is per jaar 
aangegeven of de kosten aftrekbaar, deels aftrekbaar of niet aftrekbaar zijn. 
 
Hebt u kosten gemaakt die (deels) aftrekbaar zijn? Dan kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Overleg met uw adviseur of u recht hebt op aftrek voor door u betaalde zorgkosten. 
 

 

 

 



Soort kosten 2015 2016 2017 

Premies voor de ziektekosten- of zorgverzekering (zowel  basispremie als aanvullende  premies) Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Wettelijke eigen bijdrage CAK Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Wettelijk verplicht eigen risico Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Vrijwillig eigen risico Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Genees- of heelkundige hulp, hieronder vallen:    
Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 
Behandelingen op voorschrift en  onder begeleiding van een arts zoals  acupunctuur, revalidatie 
en homeopathie Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Kosten van een behandeling door  een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden 

Kosten voor geestelijke  gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 
Kosten voor een combinatietest in het kader van prenatale screening indien er geen sprake is van medische 
indicatie Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Kosten van een ivf-behandeling Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden 

Door een arts voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen) Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Hulpmiddelen, hieronder vallen:    
Steunzolen Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 
Rollator, looprek, krukken, loophulp  met 3 of 4 poten, elleboogkruk,  okselkruk of 
onderarmschaalkruk,  gipssteun Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Scootmobiel en rolstoel 
Niet aftrekbaar (alleen de 
afschrijving is nog aftrekbaar) 

Niet aftrekbaar (alleen de 
afschrijving is nog aftrekbaar) 

Niet aftrekbaar (alleen de 
afschrijving is nog aftrekbaar) 

Gehoorapparaten Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden 

Andere aanpassingen, bijvoorbeeld aan een auto of fiets Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Vervoer, hieronder vallen:    

Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis 
Werkelijke uitgaven per 
kilometer aftrekbaar 

Werkelijke uitgaven per 
kilometer aftrekbaar 

Werkelijke uitgaven per 
kilometer aftrekbaar 

Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar 

Dieetkosten 

Vast bedrag per dieet 
aftrekbaar, zie de dieetlijst 

Vast bedrag per dieet 
aftrekbaar, zie de dieetlijst 

Vast bedrag per dieet 
aftrekbaar, zie de dieetlijst 

Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Deels aftrekbaar Deels aftrekbaar Deels aftrekbaar 

Extra kleding en beddengoed 
Vaste bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

Vaste bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

Vaste bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

Reiskosten voor ziekenbezoek 
(Vaste) bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

(Vaste) bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 

(Vaste) bedragen aftrekbaar 
onder voorwaarden 
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Giftenaftrek 

 
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 de instelling gaat geven. 
 
Met de onderstaande tabel kunt u bepalen of u uw gift mogelijk mag aftrekken: 
 
Gift aan: U doet een periodieke gift U doet een gewone gift 

Anbi Aftrekbaar Aftrekbaar 

Culturele anbi Aftrekbaar Aftrekbaar 

Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar 

Steunstichting sbbi Niet aftrekbaar Aftrekbaar 

 
Let op! 
Uw gift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor aftrek in aanmerking te komen. Neem contact op met uw adviseur. 
 
 

Studiekosten kinderen 
 

Ik betaal de studiekosten van mijn kind. Mag ik die aftrekken? 
Nee, die mag u helaas niet aftrekken. 
Krijgt uw kind geen studiefinanciering? Ook dan mag u de studiekosten niet aftrekken. 
 
 

Kinderalimentatie 

 
Mag ik kinderalimentatie aftrekken? 
Nee, vanaf 1 januari 2017 mag u kinderalimentatie niet meer aftrekken. 
In de aangifte over 2015 en 2016 mag dat nog als schuld in box 3 (vermogen). 
 
Tip! 
Bespreek met uw adviseur welk bedrag u in uw aangifte inkomstenbelasting nog als box 3-schuld kunt opnemen. Hiermee vermindert u 
de zogenaamde rendementsgrondslag en betaalt u minder belasting. 
 
 

Zzp’er en belastingcontrole 
 

Wat kan ik als zzp’er verwachten bij een controle door de Belastingdienst? 
De Belastingdienst kan bij een controle bekijken of de manier waarop in de praktijk wordt gewerkt, aansluit bij wat in de 
(model)overeenkomst staat. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat u volkomen vrij bent in hoe u de opdracht uitvoert. Blijkt dat de 
opdrachtgever in de praktijk bepaalt hoe u de opdracht moet uitvoeren, dan is de conclusie dat niet conform de overeenkomst is gewerkt. 
Is vervolgens de conclusie dat de arbeidsrelatie een dienstbetrekking is, dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden. In de 
overgangsperiode tot 1 mei 2017 zal de Belastingdienst nog geen naheffingsaanslagen opleggen. 
 
Of er sprake is van een dienstbetrekking moet de Belastingdienst bewijzen. Gaat het over uw aangifte inkomstenbelasting? Dan moet u 
aannemelijk maken dat u ondernemer bent. 
 
Vooraf kan de Belastingdienst niet precies aangeven welke documenten u bij een controle moet kunnen laten zien. Alle vastleggingen 
over uw opdrachten kunnen van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de (model)overeenkomst, eventuele voortgangsrapportages, e-
mailverkeer, facturen en gespreksverslagen. 
 

 

 



Welke kosten voor mijn onderneming mag ik van de winst aftrekken? 

 
Alleen zakelijke kosten mag u van de winst aftrekken. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar.  
Soms mag u uw zakelijke kosten helemaal aftrekken. Soms maar gedeeltelijk. Soms helemaal niet. 
 
Helemaal aftrekbaar zijn de kosten voor iets dat u alleen zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld gereedschap, werkkleding, vakliteratuur en huur 
van uw bedrijfsruimte. 
 
Gedeeltelijk  aftrekbaar zijn de kosten voor iets dat u zakelijk én privé gebruikt. Bijvoorbeeld het abonnement van uw smartphone. Alleen 
het zakelijke deel mag u aftrekken. Gebruikt u een vervoermiddel van uzelf ook zakelijk? Bijvoorbeeld uw eigen fiets of eigen auto? Dan 
mag u € 0,19 aftrekken voor elke kilometer die u daarmee zakelijk rijdt. 
 
Ook gedeeltelijk aftrekbaar zijn: de kosten voor eten en drinken dat u gebruikt als u op pad bent voor uw onderneming. En de kosten voor 
bijvoorbeeld zakenlunches die u aanbiedt, congressen, seminars en studiereizen. Hiervoor geldt een drempel: 
• In uw aangifte over 2016 mag u 73,5% van deze kosten aftrekken óf het deel dat uitkomt boven € 4.500. 
• In uw aangifte over 2017 mag u 80% van deze kosten aftrekken óf het deel dat uitkomt boven € 4.500. 
 
Niet  aftrekbaar zijn de kosten voor: 
• werkruimte thuis, maar hiervoor zijn uitzonderingen. Raadpleeg uw adviseur hierover. 
• geldboetes, bijvoorbeeld een boete voor te hard rijden naar een klant. 
 
 
Let op! 
Neem contact op met uw adviseur en overleg welke kosten u van de winst mag aftrekken. 
 
 

Overzicht betaaldata 2017 
 

Krijgt u maandelijks belastinggeld terug via een voorlopige aanslag of hebt u recht op toeslagen? Dan kunt u deze bedragen op de 
volgende date tegemoet zien: 
 
Betaaldata voorlopige teruggaven 2017 
• Dinsdag 18 april voor april 
• Maandag 15 mei voor mei 
• Donderdag 15 juni voor juni 
• Maandag 17 juli voor juli 
• Dinsdag 15 augustus voor augustus 
• Vrijdag 15 september voor september 
• Maandag 16 oktober voor oktober 
• Woensdag 15 november voor november 
• Vrijdag 15 december voor december 
 
Uiterlijk om 24:00 uur staat het geld op uw rekening. Tenzij u klant bent bij de ING. Dan staat het bedrag al voor 12.00 uur op uw 
rekening. 
 
Betaaldata toeslagen 2017 
• Donderdag 20 april voor de maand mei 
• Maandag 22 mei voor de maand juni 
• Dinsdag 20 juni voor de maand juli 
• Donderdag 20 juli voor de maand augustus 
• Maandag 21 augustus voor de maand september 
• Woensdag 20 september voor de maand oktober 
• Vrijdag 20 oktober voor de maand november 
• Maandag 20 november voor de maand december 
 
Uiterlijk om 24:00 uur staat het geld op uw rekening. Tenzij u klant bent bij de ING. Dan staat de toeslag al voor 12.00 uur op uw rekening. 
 
 

Regeling minimumjeugdloon verandert per 1 juli 2017 

 
De komende jaren gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon (WML) gaan verdienen. 
Dit betekent dat jongeren van 22 jaar vanaf 1 juli 2017 recht krijgen op het volledige (volwassen) minimumloon. Het loon van jongeren 
van 18, 19 en 20 jaar stijgt ook in twee stappen om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het 
aannemen van mensen. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 15 tot 18 jaar verandert niet. 
 
 

 

 

 



Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vorig jaar in een kamerbrief aangegeven dat de huidige vormgeving 
en de huidige leeftijdsgrens van het WML van 23 jaar niet meer past bij de huidige arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende 
jongeren. Het kabinet kiest er daarom voor om de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon ingaat stapsgewijs te verlagen (zie ook de 
onderstaande tabel). De Eerste Kamer heeft in januari het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) aangenomen. 
 
Leeftijd Huidige jeugdloon Stap 1: Stap 2: 

 
(% van het minimumloon) verhoging  per 1 juli 2017  verwachte verhoging  per 1 juli 2019 

15 jaar 30,00% 30,00% 30,00% 
16 jaar 34,50% 34,50% 34,50% 
17 jaar 39,50% 39,50% 39,50% 
18 jaar 45,50% 47,50% 50,00% 
19 jaar 52,50% 55,00% 60,00% 
20 jaar 61,50% 70,00% 80,00% 
21 jaar 72,50% 85,00% 100,00% 
22 jaar 85,00% 100,00% 100,00% 
23 jaar 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 

Afschaffing precariobelasting per 1 juli 2017 
 

Het kabinet schaft de precariobelasting op nutsbedrijven af per 1 juli 2017. Burgers moeten nu vaak meebetalen aan de heffing van 
precariobelasting door een gemeente waar zij zelf niet wonen en dus ook zelf niet hebben gestemd op de gemeenteraad. Dit komt omdat 
nutsbedrijven nu in een deel van de gemeenten precariobelasting moeten betalen over het netwerk dat zij in de gemeentegrond 
exploiteren. Nutsbedrijven berekenen dat vaak door aan al hun klanten, ook als die in een andere gemeente wonen dan de gemeente die 
de belasting heft. Voor gemeenten die op 10 februari 2016, de datum waarop de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting (34 508) heeft aangekondigd, een verordening met tarief hadden vastgesteld 
voor precariobelasting op kabels en leidingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022.  
Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Voor gemeenten die 
onder de overgangsregeling vallen, maar na de peildatum het tarief hebben verhoogd, betekent dit dat zij vanaf 1 juli 2017 hun tarief 
moeten verlagen naar maximaal het tarief van 10 februari 2016. Enkele gemeenten zijn pas na 10 februari 2016 begonnen met het heffen 
van precariobelasting, waardoor ze niet onder het overgangsrecht vallen. Deze gemeenten mogen alleen heffen over de periode vóór 1 
juli 2017. Voor beide groepen gemeenten geldt dat de aanslag ambtshalve moet worden verlaagd als de gemeente al een aanslag had 
opgelegd voor de maanden na 1 juli 2017. 
Het wetsvoorstel Beperken heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enkele openbare werken van algemeen nut is op 21 maart 
2017 als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. 
 
 

Uitkeringsgerechtigden krijgen dezelfde vrijwilligersvergoeding 
 

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een 
(onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma past binnenkort de regels 
aan. De aanpassing zorgt ervoor dat de zogenaamde vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, 
ongeacht welke uitkering wordt ontvangen. Nu gelden daar nog verschillende regels voor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLOFON 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan  
echter niet worden gegarandeerd. 
De samenstellers en de uitgever accepteren dan 
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van 
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn 
op deze nieuwsbrief. 
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