
 

 

 
  

 

 

 
 

Aangiftegids 

Opleidingscommissie 2022-2023 
 



 

 

2 

Voorwoord 
Met trots presenteren wij de aangiftegids voor de aangifte Inkomstenbelasting 2022! Al 
jarenlang helpt de Stichting Belastingwinkel Rotterdam min-en onvermogenden met het doen 
van hun belastingaangiftes. Niet alleen is dit enorm fijn voor onze cliënten maar ook onze 
medewerkers hebben hier veel baat bij. Tijdens de vestigingsavonden wordt niet alleen hun 
fiscale kennis bijgespijkerd maar ook op het gebied van soft skills wordt praktijkervaring 
opgedaan die zeker van pas komen in hun latere fiscale carrière. Om onze medewerkers 
inhoudelijk een handje te helpen, wordt elk jaar de syllabus geschreven. Hierin staat alle 
relevante fiscale wetgeving grondig uitgelegd, altijd up-to-date naar het laatste belastingjaar.  
 
De theorie is echter slechts één kant van het verhaal, vandaar dat wij ook een aangiftegids 
hebben die alle praktische aspecten van het aangifteproces bevat. Zo wordt er in deze 
aangiftegids beschreven hoe een standaard aangifte wordt ingevuld in ons aangiftesoftware 
Nextens. Ook worden moeilijkere aspecten behandeld zoals het invullen van buitenlands 
inkomen of de premieaftrek voor een lijfrente. 
 
Ten slotte willen wij al onze medewerkers enorm bedanken voor hun inzet, zowel de nieuwe 
als degenen die al langer bij SBR zitten. Onze stichting is erg afhankelijk van onze 
medewerkers en jullie zijn dan ook erg belangrijk voor ons. Wij zien jullie daarom graag 
tegemoet op al onze evenementen. Op een mooi aangifteseizoen! 
 
De opleidingscommissie 2022-2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Opleidingscommissie van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam 2022-2023 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 
Daar zit je dan. De allereerste aangifte Inkomstenbelasting die je voor de Stichting 
Belastingwinkel Rotterdam doet of wellicht zelfs ooit. Geen idee wat de procedure is of welke 
stappen je moet nemen om de aangifte tot een goed eind te brengen. Het lijkt allemaal heel 
spannend, maar het valt eigenlijk reuze mee. In dit eerste hoofdstuk nemen we je in 
vogelvlucht mee door het aangifteproces. De hoofdstukken hierna zullen meer fungeren als 
handleiding voor de aangiftesoftware Nextens. 
 
Veel van onze activiteiten draaien om het doen van de aangifte, dus je zult veel cliënten zien. 
De één vriendelijker dan de ander, een ander beter te begrijpen en weer een ander korter en 
bondiger in zijn of haar antwoorden. Nadat je een aantal aangiften hebt gedaan, zal je het 
proces zo uit je hoofd kennen en heb je geen hulp meer nodig. Tot die tijd, voel je vrij dit boekje 
of de syllabus te gebruiken of een andere medewerker aan te schieten. 
 
Aangiftes maken wij altijd in duo’s. Daarbij is het meestal zo dat een van de twee een wat 
ervarene medewerker is dan de ander. We gooien je dus niet zomaar in het diepe! Doordat 
jullie met z’n tweeën zitten, kunnen jullie de taken goed verdelen. Zo kan de een zich 
hoofdzakelijk focussen op het invullen van de aangeleverde stukken, terwijl de ander wellicht 
het gesprek aangaat en misschien aanvullende fiscaal relevante vragen stelt.  
 

1.1 De aangifte 

Wanneer de cliënt binnenkomt, zal je deze moeten begeleiden naar jouw tafel waar jij samen 
met een ander en een laptop – ingelogd op Nextens – zit. Stel eerst wat beleefdheidsvragen 
en zorg ervoor dat de cliënt op zijn gemak is, maar ook dat jij dat zelf bent. Het kan zijn dat de 
cliënt al eens eerder bij ons is geweest of dat hij/zij geheel nieuw is bij ons. Vraag daarom 
altijd meteen om een identiteitsbewijs waar een BSN-nummer op vermeld staat. Met dit BSN-
nummer kan een cliënt worden opgezocht of aangemaakt in het Nextens-programma, zie 
hiervoor verderop in deze gids. 
 
Vraag vervolgens voor de zekerheid of de cliënt aangifte komt doen over het desbetreffende 
jaar en maak – indien bevestigend – in het klantdossier de aangifte van dat jaar aan. Nu begint 
de aangifte zelf. Vraag de cliënt om de jaaropgaven e.d. en vul deze in. Wanneer deze ingevuld 
zijn, kan het zijn dat de aangifte nog niet helemaal compleet is. Daarom zal je altijd een paar 
aanvullende vragen moeten stellen, denk hierbij aan: 

- Woont u in een huurwoning of een koopwoning? (van belang voor de eigen woning) 
- Heeft u in het desbetreffende jaar nog overige inkomsten gehad? 
- Heeft u nog zorgkosten gemaakt die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar? 
- Heeft u nog complexe financiële producten zoals lijfrenten of overige verzekeringen? 
- Zijn er nog overige dingen waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn? 

 
Wanneer je deze vragen hebt gesteld en de aangifte is compleet, kan je de afrondende fase 
ingaan. Er moeten nog drie belangrijke dingen gebeuren; het kladpapier en het 
machtigingsformulier dienen nog ingevuld te worden en de aangeleverde stukken moeten nog 
– voor onze eigen administratie – worden gescand met behulp van de iPad.  
 

1.2 Kladpapier 

Aangezien de aangifte volgens het 4-ogensysteem altijd nog even moet worden gecheckt door 
een van de bestuursleden, moet je de aangifte niet meteen naar de Belastingdienst versturen. 
Omdat het nakijkende bestuurslid niet aanwezig was bij het gesprek tussen jou  
en de cliënt, weet hij of zij niet welke overwegingen wel of niet ten grondslag hebben gelegen 
aan jouw beslissingen of welke rekensommen je hebt gemaakt. Hiervoor is het kladpapier. 
Zorg ervoor dat deze altijd correct is ingevuld voor het nakijkend bestuurslid. Zo kan degene 
die nakijkt de aangifte – indien correct – zo snel mogelijk naar de Belastingdienst versturen. 
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Deze aanvinklijst vormt een 
hulpmiddel om de aangifte 
in te vullen. Ga de punten 
na en vul waar nodig de 
aangifte in. Vraag 
hiernaast altijd of de cliënt 
andere informatie heeft die 
van invloed kan zijn op de 
aangifte. 

  

Vul hier in of, en zo ja 
welke informatie na wordt 
gestuurd door de cliënt en 
vul in of de cliënt wil dat de 
aangifte verstuurd wordt. 
 

Geef hier conclusies, 
waarnemingen, overwegingen, 
rekensommen e.d. aan voor het 
nakijkende bestuurslid. 
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1.3 Machtigingsformulier 

Aangezien we de aangiften van cliënten indienen via onze eigen aangiftesoftware Nextens, 
doen wij de aangiften niet via DigiD. Dat betekent dat we de aangiften – tot op zekere hoogte 
– op eigen naam doen. Wij – de stichting – treden hierbij op als zogeheten belastingconsulent. 
Dat betekent dat wij namens de cliënt de belastingaangifte doen.  
Om dit te mogen doen, moet de cliënt ons hiervoor een volmacht geven. Dit doet de cliënt door 
het machtigingsformulier in te vullen. Let hierbij op dat onder artikel 5 de belastingjaren worden 
ingevuld waarvoor de cliënt aangifte komt doen.  
 

  

Vul hier de persoonsgegevens 
in van de cliënt en zijn/haar 
eventuele partner. 
Kruis de partner door, indien 
hier geen sprake van is. 
 

Laat de cliënt de tekst altijd 
even globaal doorlezen en 
beantwoord zo nodig enkele 
van zijn of haar vragen. 
 

Vul de datum in en laat de cliënt (en 
indien van toepassing, de partner) in 
de vakjes hun handtekening zetten. 
Als een ander namens de cliënt 
tekent, vul dan de naam bij ‘namens 
deze’ in. 
 

Vul hier de belastingjaren waar de 
machtiging betrekking op heeft in. 
Indien iemand alleen voor de IB 
2018 komt, vul je hier 2018 tot 2018 
in. Komt iemand voor IB 2018 tot en 
met IB 2020, vul dan hier 2018 tot 
en met 2020 in. 
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1.4 VIA aanvragen 

In enkele gevallen kan het voorkomen dat de cliënt niet alle jaaropgaven bij zich heeft en 
deze ook niet kan bemachtigen. In zo’n geval kan het handig zijn om een vooraf ingevulde 
aangifte (VIA) aan te vragen via Nextens. Dit kan door bij de desbetreffende cliënt op 
machtigingen te klikken en vervolgen op het kopje VIA machtigingen.  
 

 
 

1.5 Notitie Nextens 

Het kan voorkomen dat een aangifte in Nextens ingevuld is, maar dat het voor het bestuur niet 
duidelijk is door welke medewerker de aangifte is ingevuld. Om dit te voorkomen dient de 
medewerker een notitie in Nextens op te nemen onder de subkop Aangever welke te vinden 
is onder de kop Persoon. Hier dient naast Gegevens aangever op het notitieblaadje geklikt te 
worden. Er kan dan een losse notitie worden ingevoerd waarin het volgende dient te staan: 

1. Aangiftejaar  
2. Naam van de medewerker(s) 
3. Vestiging 
4. Aangiftedatum  

 

1.6 Wwft 

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is 
het verplicht om voor elk cliënt een cliëntenonderzoek te verrichten. Om te kunnen controleren 
of een dergelijk onderzoek is verricht, kan dit in dezelfde notitie in Nextens worden 
aangegeven. Uiteindelijk komt de notitie dan als volgt eruit te zien: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

1.7 Scannen 

Zoals eerder vermeld moet de aangifte na het invullen nog door een bestuurslid worden 
gecontroleerd. Om deze controle zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang dat alle 
jaaropgaven, stukken, bonnetjes e.d. zijn gescand met de iPad. Het kan voorkomen dat een 
cliënt bijvoorbeeld tientallen bonnetjes heeft, vraag dan even aan de vestigingsleider of aan 
een groepsleider in hoeverre deze allemaal dienen te worden gescand. Zorg ervoor dat je voor 
elke cliënt een apart bestandje aanmaakt via de Scan app op de iPad. Bovendien heeft elke 
dag (vestigingsavond, tehuis etc.) een apart mapje, met de datum als naam. 
Het scannen van de documenten verloopt altijd via een vaste volgorde: 

1. Het identiteitsbewijs (voor- en achterkant) 
2. Machtigingsformulier 
3. Kladpapier 
4. Aangeleverde stukken 

 
Houd voor de aangeleverde stukken de Wet IB (en dus de syllabus) aan als volgorde. Dat wil 
zeggen, scan eerst de box 1-inkomsten voordat je de jaaropgaven van de bankrekeningen 
scant. Wanneer de scan klaar is, sla je het bestand op als ‘BSN en achternaam’.  
Bijvoorbeeld “1234.56.789, Jansen” of “1234.56.789, Jansen & 987.65.4321, de Boer” (bij een 
partnersituatie) 
    

1.8 Afronden aangifte 

Wanneer de aangifte volledig is ingevuld, het kladpapier en het machtigingsformulier zijn 
ingevuld (en ondertekend) én de documenten allemaal zijn gescand, kunnen de stukken en 
het identiteitsbewijs weer terug worden gegeven aan de cliënt. Let op; het 
machtigingsformulier en het kladpapier houden we zelf! Zoals eerder is benoemd, stuur je de 
aangifte niet meteen op naar de Belastingdienst, aangezien deze eerst nog moet worden 
gecontroleerd. Klik daarom rechtsboven in de hoek op de knop Klaar met Invoeren, maar doe 
dit slechts één keer. De knop zal veranderen in Gecontroleerd, laat hem hierop staan en ga 
weer naar het klantdossier door op de naam te klikken van de cliënt.   

Klik op ‘Klaar met invoeren’ om de 
aangifte aan jouw kant af te ronden, 
de knop zal nu veranderen in 
‘Gecontroleerd’, laat hem hierop 
staan. 
 

Klik vervolgens op de naam van de 
cliënt om terug te keren naar het 
klantdossier. 
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Hoofdstuk 2 – Starten met de aangifte  

2.1 Klantdossier opzoeken of aanmaken  

De eerste stap is om het klantdossier erbij te halen. Dit doe je door in de zoekbalk rechtsboven 
in, op de achternaam of het BSN-nummer van de cliënt te zoeken.  
 
Indien de cliënt nog niet bij ons in het systeem staat, maak je eerst een nieuw persoon aan in 
Nextens. Klik hiervoor op het kopje Klanten & Aangiften. Je krijgt dan een overzicht van het 
klantenbestand te zien. Bovenaan dit overzicht kan je een nieuwe cliënt aanmaken:  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer een nieuwe cliënt wordt aangemaakt, vul je via de klantkaart eenmalig de gevraagde 
gegevens van de cliënt in, zoals de achternaam, voorletters, BSN-nummer en geboortedatum. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vul hier de algemene 
gegevens in van de cliënt. 
 

Vul hier in wat voor soort 
aangifte ingevuld wordt. 

Vergeet niet het 
machtigingsformulier in te 
vullen en de cliënt deze te 
laten ondertekenen! 
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Vul vervolgens op de pagina Contactgegevens de adresgegevens en het telefoonnummer van 
de cliënt in, zodat de cliënt – mocht het nodig zijn – voor ons bereikbaar is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 Aangifte aanmaken 

Om een nieuwe aangifte aan te maken, dien je in het klantdossier onder het IB-dossier van 
het jaar waarvan je aangifte wil doen, het vakje vóór Opgenomen in werkzaamheden aan te 
vinken. Vervolgens klik je in de rij van Aangifte op Acties 🡪 Nieuwe aangifte. Indien er in 
voorgaande jaren door SBR al eens aangifte is gedaan voor de cliënt krijg je de optie deze 
aangifte te converteren naar het huidige jaar. Dat wil zeggen dat sommige dingen, zoals de 
eigen woning of omschrijvingen van inkomsten, alvast ingevuld staan.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

Klik hier op ‘Acties’. 

Klik hier vervolgens op 
‘Nieuwe aangifte’. 
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Deze gegevens worden hier – 
indien ingevuld bij de 
klantkaart – automatisch 
overgenomen. 
 

In de standaardgevallen zal het 
gaan om een P-biljet.  
 
Kijk voor de specificatie van de 
overige biljetten in de syllabus. 

Indien de cliënt alleenstaand 
is, vink je ‘Anders’ aan.   
 
 

2.3 Aangever  

Controleer of de persoonsgegevens en de contactgegevens van de cliënt kloppen. Belangrijk 
is ook om het juiste biljet aan te vinken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Situatie  

Geef op deze pagina aan of de cliënt het afgelopen jaar (deels) wel of geen partner heeft of 
heeft gehad.  
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2.5 Partner 

Indien de cliënt een partner heeft, dien je ook zijn of haar gegevens in te vullen. Dit kan je 
doen door te klikken op Nieuwe persoon toevoegen. 
 
Als de partner als zodanig al in ons systeem staat, kun je deze gegevens ook importeren door 
te kiezen voor Bestaande persoon selecteren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Kind  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul hier de gegevens van het jongste 
kind in – indien deze is geboren ná het 
jaar wat aangegeven staat; dit is van 
belang voor de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting. 
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2.7 Buitenlandse situatie (M-Biljet)  

Indien de cliënt een deel van het jaar niet in Nederland heeft gewoond, dient er een M-Biljet 
ingediend te worden. Het is dan belangrijk dat je de buitenlandse situatie goed invult: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

Geef hier de landcodes van de woonlanden aan. 
De in te vullen landcodes kunnen via Control + L 
worden gezocht. Vul ook de data in waarbinnen de 
cliënt woonachtig was in het land. 

Geef hier de landcode 
aan bij nationaliteit. 

Geef aan of de cliënt in de 
buitenlandse periode wel of 
niet belastingplichtig was in 
Nederland. Dus of er sprake is 
van Nederlands broninkomen 
in de periode dat de 
belastingplichtige in het 
buitenland woont. Het is 
hierbij niet relevant of 
Nederland uiteindelijk wel of 
geen heffingsrecht heeft. 

Indien er ‘Kwalificerend 
belastingplichtig’ wordt 
geclaimd, dient dat tevens hier 
aangegeven te worden. Voor 
meer informatie hierover, zie 
de syllabus. 
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2.8 Vertegenwoordiger F-biljet  

Indien sprake is van een F-biljet, vul je hier de gegevens van de vertegenwoordiger van de 
overleden belastingplichtige in.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vul hier dus de gegevens in 
van de contactpersoon en niet 
van de belastingplichtige zelf! 
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Hoofdstuk 3 – Aangifte  

3.1 Arbeidsinkomen 

a. Loon en ziektewetuitkeringen 

Vul hier de naam van 

de werkgever in.  

Vul hier de verrekende 

arbeidskorting in (zie 

jaaropgave).  

Vul hier de ingehouden 

loonheffing (ook wel 

loonbelasting) in.  

Vul hier het loon (ook wel 

belastbaar loon of loon voor 

de loonbelasting) in.  

 
 Klik hier om het loon bij de partner in te vullen.   

 

b. AOW, pensioenen, lijfrente of andere uitkering  

Zie de volgende pagina voor een aantal voorbeelden van jaaropgaven. 
 

Vul hier de naam 
van de uitkerende 
instantie in. 

Vul hier de 
ingehouden 
loonheffing in. Het 
vak blijft leeg indien 
hier 0 wordt ingevuld. 

Vul hier de 
uitkering in (ook 
wel loon of 
belastbaar loon).  
 
 
 

Vul hier de ingehouden bijdrage 
Zorgverzekeringswet in. Let op: 
dit is niet de werkgeversheffing 
ZVW. 

Laat dit 
vak leeg. 
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Voorbeeld van een SVB-jaaropgaaf (AOW-uitkering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loonheffing: 
Dit is de door de 
uitkeringsinstantie ingehouden 
loonheffing. Vul deze in onder 
‘Loonhef.’. 

ZVW: 
Hier wordt de 
inkomensafhankelijke bijdrage 
voor de Zorgverzekeringswet 
vermeld, vul deze in onder 
‘Zvw-bijdrage’. 

Loon/uitkering: 
Dit is het bruto-inkomen, dit 
dient ingevuld te worden 
onder ‘uitkering’. 

ZVW: 
Let op: het betreft hier 
Werkgeversheffing ZVW, dit is 
niet hetzelfde als ingehouden 
bijdrage ZVW en dient dus niet 
ingevuld te worden. 
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c. Afkoopsommen lijfrente 

Vul dit onderdeel in wanneer een lijfrente is afgekocht. Let hierbij op dat, ingeval in het verleden 
niet alle premies in aftrek zijn genomen, de uitkering met deze premies verlaagd dient te 
worden. Zie voor meer hierover de syllabus. De revisierente wordt automatisch berekend 
indien in de laatste kolom de letter ‘J’ wordt ingevuld, hierbij wordt uitgegaan van een rente 
van 20%. Indien er sprake is van een ander percentage, vul deze in bij het kopje Bijzondere 
situaties 🡪 Revisierente. 
 

 Vul hier de 
loonheffing in.  

Vul hier de 
uitkering in (bruto 
afkoopsom). 

Wordt automatisch 
ingevuld wanneer de rente 
20% is. 
 

Vul J in 
wanneer de 
rente 20% is. 

 
Vul hier de uitkerende instantie in.  Vul hier de bijdrage Zorgverzekeringswet in. 

 

d. Buitenlandse tegenwoordige arbeid 

Vul hier het inkomen uit buitenlandse tegenwoordige arbeid in. Let op dat, indien dit inkomen 
ook in het buitenland belast is en Nederland voorkoming verleent, het inkomen tevens 
opgegeven dient te worden in het onderdeel Aftrek elders belast (zie paragraaf 3.11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul hier het loon in dat op de 
buitenlandse jaaropgave 
staat. 

Vul hier de werkgever in. Bijvoorbeeld 
het Franse bedrijf CMA CGM S.A. 
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e. Buitenlandse vroegere arbeid 

Vul dit onderdeel in op dezelfde manier als sub d van deze paragraaf (buitenlandse 
tegenwoordige arbeid), maar vul hierbij in plaats van de naam van de werkgever, de naam van 
de uitkerende instantie in. Let ook op dat, indien Nederland aftrek moet verlenen, dit inkomen 
ook ingevuld dient te worden bij het onderdeel Aftrek elders belast (zie paragraaf 3.11). 
 

3.2 Overige persoonlijke inkomsten 

a. Alfahulp, freelancer, bijverdienste (resultaat uit overige werkzaamheden)  

Vul hier de omschrijving in van 
het soort werk waarmee de 
inkomsten zijn verdiend. 
 

Hier hoeft 
normaliter niets 
ingevuld te worden. 

Vermeld hier de 
toerekenbare kosten  
die gemaakt zijn.  

Vul hier de opbrengsten 
uit de werkzaamheden 
in.  

 

b. Alimentatie 

Vul hier de ontvangen partneralimentatie in. Let op: kinderalimentatie is géén vorm van 
inkomen en wordt daarom niet in de belastingaangifte aangegeven.  
 

Vul hier de naam en het adres 
van de ex-partner in van wie de 
alimentatie wordt ontvangen. 

 Vul hier de bruto ontvangen  
alimentatie in. 
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Met de gegevens uit 
2021 wordt hier de 
jaarruimte van 2022 
berekend. 

Hier wordt de 
berekende 
reserveringsruimte 
weergegeven. 

Door op de volgende 
pagina de betaalde 
premies in te vullen, 
wordt hier de gebruikte 
ruimte weergegeven. 

3.3 Premies voor inkomensvoorzieningen 

a. Ruimte-berekening  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de bovenste tabel wordt het inkomen en de pensioenaangroei (de A-factor) in het 
desbetreffende jaar ingevuld. De grijze schuine pijltjes tussen de tabellen geven vervolgens 
aan dat de gegevens uit de bovenste tabel gebruikt worden voor de berekening van de 
jaarruimte in het jaar erop. Zo wordt het inkomen en de A-factor uit 2018 gebruikt voor de 
berekening van de jaarruimte in 2019. Indien in een verleden jaar al een deel van de jaarruimte 
is gebruikt door premies in aftrek te nemen, kunnen deze onder de pijltjes in de tweede tabel 
(in de rij Premie lijfrente jaarruimte) worden ingevuld. Zo blijkt uit de afbeelding hierboven dat 

Vul in deze rij het  
box 1-inkomen van de 
gevraagde jaren in, 
voor zover bekend. 

Vul in deze rij de 
A-factor in, deze staat op 
het pensioenoverzicht van 
de uitvoerder. 

Vul in deze rij de 
eventuele betaalde 
lijfrentepremies in over 
het desbetreffende jaar. 
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in 2018 reeds €2.000 aan premies in aftrek is gebracht, waardoor in 2018 een niet-benutte 
jaarruimte resteert van €3.395.  
 
Let op: deze pagina is slechts een hulpmiddel om de ruimten te berekenen, de daadwerkelijk 
betaalde premie dient op de pagina Premies voor lijfrente bij gebruik van jaar- of 
reserveringsruimte te worden ingevuld. Nextens zal daarna automatisch berekenen hoeveel 
van deze premie in aftrek kan worden gebracht en hoe dit wordt verdeeld over de ruimten. 
 

b. Premies voor lijfrenten bij gebruik van jaar- of reserveringsruimte 

Door op deze pagina de in het jaar betaalde lijfrentepremies in te vullen, zal met behulp van 
de pagina Ruimte-berekening lijfrenten duidelijk worden hoeveel van de betaalde rente in 
aftrek kan worden gebracht. Indien in een bepaald jaar bijvoorbeeld €10.000 aan premies is 
betaald voor een Nationale Nederlanden verzekering, dient dit als volgt te worden ingevuld: 

 
 
 
 

 
 

c. Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval 

Op deze pagina worden de betaalde premies voor bijvoorbeeld 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ingevuld. Voor deze betaalde premies is geen 
ruimteberekening nodig, aangezien deze onbeperkt aftrekbaar zijn. Een verzekering bij de 
Amersfoortse met een bedrag aan betaalde premies ad €2.500,  vult men als volgt in: 
 

 
= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul hier de verzekeraar 
en de naam van de 
verzekering in. 

Vul hier de betaalde 
lijfrentepremies in. 

Vul hier het 
polisnummer van de 
verzekering in. 

Vul hier de verzekeraar 
en de naam van de 
verzekering in. 

Vul hier de betaalde 
premies in. 

Vul hier het 
polisnummer van 
de verzekering in. 
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3.4 Eigen woning 

a. Eigenwoningforfait 

 

 
 
Wanneer een nieuwe eigen woning wordt toegevoegd, verschijnt er een nieuw scherm. Op dit 
scherm vul je de gegevens van de woning in, waarbij de periode en de WOZ-waarde het 
belangrijkst zijn. Indien er in een jaar meer dan één eigen woning aanwezig is (bijvoorbeeld 
door een huis dat in de verkoop staat), dient er via Nieuwe regel nog een eigen woning 
aangemaakt te worden. In het overzicht zullen dan twee (of indien van toepassing, wellicht 
zelfs meer) eigen woningen te zien zijn. Let erop dat indien één woning in een jaar zowel eigen 
woning is door hoofdverblijf als door leegstand, deze tweemaal ingevuld dient te worden met 
de desbetreffende periode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klik hier om een eigen 
woning toe te voegen. 

Vul hier de omschrijving 
van de eigen woning in; 
adres en woonplaats is 
voldoende. 

Geef hier de periode 
aan dat deze woning als 
eigen woning 
kwalificeert. 

Geef aan of er sprake is van 
leegstand, tijdelijke uitzending 
of simpelweg een 
hoofdverblijf (n.v.t.). 

 

 

Hier kunnen de WOZ-
waarden van afgelopen en 
komend jaar ingevuld 
worden; dit is niet verplicht. 

Vul hier de WOZ-waarde in, deze 
is te vinden op het aanslagbiljet 
of op het ‘Waardeloket’. Let wel 
op dat je de peildatum van het 
jaar ervóór neemt. 

Vul hier het adres, 
postcode en 
woonplaats in. 
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b. Uitkering kapitaalverzekering eigen woning 

Kapitaalverzekeringen die bij de eigen woning horen (KEW) vallen in box 1 en zijn onder 
voorwaarden vrijgesteld, meer hierover kan je in de Syllabus vinden. Indien een KEW uitkeert, 
dient deze hier altijd ingevuld te worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wanneer alle lichtgekleurde vakjes ingevuld worden, zal Nextens automatisch berekenen in 
hoeverre de uitkering van de KEW belast is. Kijk voor meer informatie over de KEW en de 
berekening van de belaste uitkering in de Syllabus. 

 

c. Inkomsten uit tijdelijke verhuur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vul hier de verzekeraar 
en het nummer van de 
polis in. 

Vul hier het uitgekeerde 
bedrag van de 
verzekering in. 

Vul hier de vrijstelling in 
waar de belastingplichtige 
nog recht op heeft; zie de 
Syllabus voor meer. 

Hier zal automatisch 
worden berekend 
hoeveel van de 
uitkering belast is. 

 

Vul hier de voor de 
verzekering in totaal 
betaalde premies in. 

 

Vul in deze kolom de 
beschrijving van de 
opbrengsten (huur) en 
kosten (bijvoorbeeld 
advertentiekosten) in. 

Vul in deze kolom de 
opbrengsten en de kosten in; 
opbrengsten kunnen positief 
en kosten negatief worden 
vermeld. 

In deze kolom wordt 
automatisch 70% van de 
opbrengsten uitgerekend. 
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Vul hier de omschrijving in van de 
betaalde erfpacht, opstal etc. 

d. Rente en kosten eigen woning 

Nadat de woning op het scherm Eigenwoningforfait is ingevuld, is dit de tweede belangrijke 
pagina die ingevuld dient te worden. Wanneer sprake is van een hypothecaire lening die als 
eigenwoningschuld kwalificeert, wordt deze lening op dit scherm toegelicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze situatie is gedurende het jaar de ING-lening overgesloten naar de ABN Amro. Hierdoor 
is de beginstand van de ABN-lening in het jaar nihil en de eindstand van de ING-lening nihil, 
de lening is volledig overgesloten. Eventuele kosten gemoeid met het oversluiten kunnen 
vervolgens onder voorwaarden (zie syllabus)in de kolom Kosten ingevuld worden. 
 

e. Periodieke betaling voor erfpacht en opstal 

 
 

 

 

Vul hier de omschrijving van de 
hypothecaire lening in; vermeld 
tevens indien een lening gedurende 
het jaar is overgesloten of afgelost. 

Vermeld hier het 
rekeningnummer van de 
hypothecaire lening. 

Vermeld hier de 
beginstand (1 januari) en 
eindstand (31 december) 
van de lening. 

Vul hier eventuele kosten die gedurende 
het jaar zijn gemaakt, direct betrekking 
hebbende op de lening. 

Vul hier de betaalde 
rente per hypothecaire 
lening in. 

Vul hier de betaalde bedragen in. 
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f. Rente en kosten restschuld van de vroegere eigen woning 

 
 
 
 
 
 

 
g. Bijleenregeling 

Als in een jaar een eigen woning wordt verkocht en/of gekocht, dient dit ook ingevuld te worden 
in Nextens. Klap onder het kopje Eigen woning het kopje Bijleenregeling uit. Zoals hieronder 
te zien, kunnen hier verkochte woningen van de afgelopen 3 jaar (houdbaarheid van de 
eigenwoningreserve) en de in het jaar gekochte woningen ingevuld worden. 

 
 
 

 
 

Vul hier de omschrijving van de 
restschuld over een vroegere eigen 
woning in, vermeld hierbij ook het 
adres van de vroegere eigen woning. 

Vermeld hier het rekeningnummer 
van de lening. 

Vermeld hier de beginstand (1 
januari), de eindstand (31 
december) en de in het jaar 
betaalde rente en 
financieringskosten. 

Klik hier om verkochte woningen in 
de afgelopen 3 jaar in te vullen, 
zodat de eigenwoningreserve kan 
worden bepaald. 

Klik hier om de in het jaar gekochte 
woningen in te vullen. 

Klik hier om eventuele 
verbouwings- of onderhoudskosten 
op te geven voor het vergroten van 
de maximale eigenwoningschuld. 
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Vul hier de omschrijving van de 
gekochte woning (+ adres) en die 
van de kosten in. 

Op de pagina In 2019-2022 verkochte woningen worden de tussen 2019 en 2022 verkochte 
woningen ingevuld. De reden dat de verkochte woningen van de afgelopen drie jaar ingevuld 
dienen te worden, is omdat de eigenwoningreserve drie jaar geldig is. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Op de pagina In 2022 gekochte woning wordt de woning die in het huidige belastingjaar is 
gekocht, ingevuld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul hier de omschrijving van de 
verkochte woning (+ adres) en die 
van de kosten in. 

Vul hier de verkoopprijs en de met 
de verkoop gemoeide kosten in. 

Vul hier de eigenwoningschuld in 
die op het moment van verkoop 
rustte op de eigen woning. 

Vul hier de aankoopprijs van 
de woning in en de kosten 
die daarbij gemaakt zijn. 

Vul hier de lening in die bij de 
aankoop van de woning is 
aangegaan; tel hierbij een 
eventuele overbruggingslening 
niet mee. 
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Wanneer de verkoop en/of aankoop van de eigen woning op bovenstaande pagina’s is 
ingevuld, kan je op de overzichtspagina van de bijleenregeling klikken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Klik hier om de overzichtspagina 
van de bijleenregeling weer te 
geven. 

Door de pagina ‘Verkochte woning’ in 
te vullen, wordt hier automatisch het 
vervreemdingssaldo en dus de 
eigenwoningreserve uitgerekend. 

Deze gegevens worden 
automatisch 
overgenomen vanuit de 
pagina ‘Gekochte 
woning’. 

Vul hier de eventuele reeds 
bestaande eigenwoningreserve 
per 1 januari in. 

Indien in een jaar een 
eigenwoningreserve ontstaat, 
maar niet volledig wordt gebruikt, 
zal dat hier worden weergegeven. 

Door toepassing van de 
bijleenregeling, wordt hier 
automatisch de maximale 
eigenwoningschuld uitgerekend. 
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Het invullen van de pagina’s betreffende de bijleenregeling zal louter dienen als hulp- en 
rekenmiddel, deze informatie moet vervolgens nog worden verwerkt op de pagina Rente en 
kosten van eigenwoningschuld. Uit de bijleenregeling volgt dat per eind 2022 de maximale 
eigenwoningschuld €420.000 bedraagt, terwijl €500.000 is geleend. Dat betekent dat per eind 
2022 het deel van de lening dat boven de €420.000 uitkomt, naar box 3 verhuist. 
 
Corrigeren van de eigenwoningschuld 
Zowel de eigenwoningschuld als de betaalde rente in 2022 dient op de pagina Rente en kosten 
van eigenwoningschuld te worden gecorrigeerd. Dit doet men door een extra regel in te 
voeren: 

 
 
 
 

 
Vergeet na deze correctie niet het gedeelte van de lening dat niet in box 1 hoort, aan te geven 
in box 3 onder Overige schulden. Ook indien deze lening op 1 januari nog niet bestond en dus 
feitelijk voor de box 3 heffing niet van belang lijkt te zijn.  

Voer een extra regel bij leningen en 
corrigeer hier de lening per eind (en 
eventueel begin) jaar. 

Corrigeer ook de betaalde 
rente, naar rato. 
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3.5 Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a. Alimentatie e.d. betaald aan vroegere echtgenoot 

Voor de betalende partner is partneralimentatie aftrekbaar. Op deze pagina kan het betaalde 
bedrag ingevuld worden. 
 

Vul hier een omschrijving van de 
betaalde alimentatie in. 

Vul hier in wat er in totaal is betaald aan  
alimentatie in dat jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klik op ‘Alimentatie en andere 
onderhoudsverplichtingen’ om de 
gegevens van de ex-partner in te 
vullen. 

Gebruik dit indien er sprake is van 
een 2e ex-partner aan wie 
alimentatie wordt betaald. 
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b. Afkoopsom alimentatie  

Indien de belastingplichtige de alimentatieverplichting heeft afgekocht, wordt het gehele 
bedrag in één keer betaald en zullen er geen periodieke uitkeringen meer plaatsvinden. De 
afkoopsom wordt op deze pagina ingevuld.  

 
  
 

 
 

 
 

3.6 Specifieke zorgkosten 

Bij dit onderdeel worden alle in aftrek te nemen zorgkosten ingevuld, afhankelijk van de 
categorie waaronder zij vallen. Let op; het opnemen van specifieke zorgkosten leidt slechts tot 
aftrek indien de inkomensafhankelijke drempel wordt overschreden.  

 

 
 
 
 
 
 

Vul hier een omschrijving van de  
afgekochte alimentatie in. 

Vul hier een omschrijving van de  
afgekochte alimentatie in. 

 

 

Dit is de drempel voor 
specifieke zorgkosten. 
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a. Voorgeschreven medicijnen 

Door de huisarts voorgeschreven medicijnen die alleen op recept bij de apotheek verkrijgbaar 
zijn, worden hier ingevuld. Het is hierbij niet benodigd de factuur te splitsen naar verschillende 
soorten medicijnen. Bovendien mogen meerdere facturen bij elkaar opgeteld worden.  
 

Vul als omschrijving de naam van het medicijn of de 
apotheek waar deze is verkregen in. 

Vul hier het betaalde bedrag in. 

 
b. Hulpmiddelen 

Op deze pagina vul je de hulpmiddelen in die door de belastingplichtige zijn gebruikt in verband 
met een ziekte of invaliditeit.  

 
   Vul hier de omschrijving in. Vermeld hier de betaalde bedragen; vergoedingen 

dienen hier negatief te worden genoemd. 
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c. Dieet op doktersvoorschrift 

 Vul hier de code van het dieet in; deze 
wordt vermeld op het doktersvoorschrift. 

Vermeld hier het forfaitaire bedrag wat voor het 
dieet in aftrek mag worden genomen, zie de syllabus 
voor meer informatie hierover.  

 

 
 

d. Uitgaven voor extra gezinshulp 

Vul hier een omschrijving in. Vul hier het betaalde bedrag in. 

 

 
 
Let op; er geldt hier – naast de reguliere drempel voor specifieke zorgkosten – een extra 
drempel om in aanmerking te komen voor aftrek. Raadpleeg de syllabus voor de percentages 
om te bepalen hoeveel er in totaal in aftrek mag worden gebracht.  
 

e. Genees- en heelkundige hulp 

Geef hier een omschrijving van de  
gemaakte kosten. 

Vul hier het betaalde bedrag in. 
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f. Reiskosten ziekenbezoek 

Vul hier een omschrijving in, vergeet niet te 
vermelden hoeveel kilometer er in totaal gereden is 
voor het bezoek. 

Bereken het bedrag door het aantal kilometers te 
vermenigvuldigen met €0.19 en vermeld dit hier. 

 

 
g. Tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten van 21 jaar en ouder 

Vul hier de voorletters in van het 
kind. 

Vermeld hier hoeveel dagen het 
tijdelijke verblijf heeft geduurd. 

Vermeld hier het aantal gereden 
kilometers om het kind op te halen of  
af te zetten. 
 

 
 

 
Vul hier de geboortedatum in van 
het desbetreffende kind.  

 
Indien er een vergoeding is 
ontvangen voor het verblijf,  
vermeld dat dan hier. 

 
Dit bedrag wordt automatisch 

berekend nadat de overige 
kolommen zijn ingevuld. 
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3.7 Giften 

a. Gewone giften  

Controleer allereerst of er sprake is van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door 
dit op te zoeken via het register van de Belastingdienst. Vermeld vervolgens de bedragen.  
 

Vermeld hier welke instelling het 
betreft. 

Vul de betaalde bedragen in. Indien sprake is van een culturele 
ANBI, vul hier dan een ‘J’ in. Een 
steunstichting geef je aan met een ‘S’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Bezittingen en schulden 

a. Bank- en spaartegoeden, premiedepots in Nederland 

Vul hier het 
rekeningnummer in. 

Vul hier de naam 
van de bank in. 

Dit vak hoeft 
niet ingevuld te 
worden. 

Vul hier de stand op 
1 januari in.  
 

Vul hier de stand op 31 
december in (optioneel).  
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Klik hier om een groene 
belegging toe te 
voegen. 

 Vul hier de waarde 
op 1 januari in, ook 
als de waarde lager is 
dan de vrijstelling. 

Vul hier de stand op 31 
december in (optioneel). 

b. Bank- en spaartegoeden, premiedepots in het buitenland 

Vul dit onderdeel op dezelfde manier in als sub a (Bank- en spaartegoeden in Nederland), 
vermeld de naam van de buitenlandse bank. Ga daarna met de muis in de cel rechts hiervan 
staan onder de kolom Land, en zoek met Ctrl + L de landcode. Vul tot slot de stand van de 
bankrekening op 1 januari van het jaar waarover aangifte wordt gedaan in. Optioneel kan ook 
de stand op 31 december worden ingevuld.  
 

c. Groene beleggingen 

Vul hier de waarde van de groene beleggingen in, ook als deze lager is dan de vrijstelling voor 
groene beleggingen. Let op dat buitenlandse bronbelasting wordt ingevuld in de paragraaf 
Aftrek elders belast. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Andere aandelen, obligaties e.d. 

Hoewel dit onderdeel een andere lay-out heeft in Nextens dan sub c van deze paragraaf 
(Groene beleggingen), kan dit onderdeel overeenkomstig ingevuld worden. Let ook nu erop 
dat onder het kopje Dividendbelasting enkel de eventuele Nederlandse dividendbelasting 
wordt ingevuld. Buitenlandse bronbelasting kan worden vermeld op de pagina Aftrek elders 
belast (zie paragraaf 3.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul hier de omschrijving 
van de belegging in. Vul hier het 

bankrekeningnummer in. 

Vul hier het land waarin de 
effecten/beleggingsrekening 
wordt gehouden (Ctrl + L voor 
landcode lijst). 

Vul hier de geheven 
Nederlandse 
dividendbelasting in. 
Bijvoorbeeld nihil. 

Dit vak hoeft niet 
ingevuld te worden.  
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e. Vorderingen 

Geef op deze pagina de vorderingen aan. Let op dat een vordering van een kind op de 
langstlevende hier niet onder valt. 
 

 
 
 

Vul hier de 
omschrijving van de 
vordering in. 

Dit vak hoeft 
niet ingevuld 
te worden. 

Vul hier de waarde van 
de vordering op 1 
januari in.  

Vul hier de waarde op 
31 december in.  

 

 
 

f. Onroerende zaken in Nederland  

Vul hier de in Nederland gelegen onroerende zaken in – die niet een eigen woning zijn. Klik 
op Nieuwe regel om een onroerende zaak toe te voegen. Let op; bij verhuurde woningen met 
verhuurbescherming dient de waarde aangepast te worden. Zie hiervoor sub h. 
 

  

Vul hier de omschrijving van 
de onroerende zaak in. 

Vermeld hier de WEV van de 
zaak, bij woningen wordt 
uitgegaan van de WOZ-
waarde met peildatum van 
het jaar ervoor. 
 

Vermeld hier de waarde van 
het deel van de woning dat 
eventueel aan een ander 
toebehoort. 
 
 
 
 
 

Vermeld hier het adres. 
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g. Onroerende zaken in het buitenland 

Vul dit onderdeel op dezelfde manier in als sub f (Onroerende zaken in Nederland). Vul ook 
nu de omschrijving van de onroerende zaak in en ga bij het invullen uit van de waarde in het 
economische verkeer. Vul tot slot de code in van het land waarin de onroerende zaak zich 
bevindt (Ctrl + L).  
 

h. Berekening waarde verhuurde woningen met huurbescherming 

Onder bepaalde voorwaarden kan de waarde van een woning t.b.v. de box 3-heffing worden 
verminderd wanneer deze wordt verhuurd. Let op: deze pagina is slechts een rekenhulp en 
wordt niet meegestuurd met de aangifte, de waarde dient bij de desbetreffende woning 
aangepast te worden!  
 
 

  
 
 
 
 

Vul hier de jaarlijks 
betaalde huur in. 
Bijvoorbeeld €11.700. 

De waarde van het 
verhuurde gedeelte wordt 
automatisch uitgerekend 
in dit onderdeel. 

Indien sprake is van een 
ongebruikelijke 
huurprijs, vul hier ‘J’ in. 
 

 
 
  

Vul hier de 
adresgegevens in. 

Vul hier het deel van de woning in 
dat wordt verhuurd, bijvoorbeeld 
100%. 

Vul hier de WOZ-waarde van de 
woning in. 
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i. Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen 

Indien er sprake is van een kapitaalverzekering, dient eerst te worden gekeken of sprake is 
van een vrijstelling (of een deel daarvan). Om het voor jezelf overzichtelijk te houden, kan je 
het vrijgestelde deel tevens – als extra regel – opnemen op deze pagina. 
 

 Vermeld hier de naam 
van de verzekeraar. 

Vul hier het polisnummer in van 
het niet vrijgestelde deel van de 
kapitaalverzekering. 

Vul hier de 
waarde per 1 
januari in.  
 

Vul hier de waarde per 
31 december in. 
 
 

 

 

j. Vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen 

 Vermeld hier de naam van 
de verzekeraar. 

Vul hier het polisnummer 
in van het vrijgestelde deel 
van de 
kapitaalverzekering. 
 

Vul hier de waarde 
per 1 januari in.  

Vul hier de waarde per 
31 december in. 
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k. Overige bezittingen 

Vul hier de waarde van overige ter belegging gehouden bezittingen zoals schilderijen en auto’s 
in. Klik op Nieuwe regel om een bezitting toe te voegen.  
 

 

 
 

 

Vul hier de 
omschrijving van de 
bezitting in. 
 
Vul hier de waarde 
op 1 januari in. 

 

 

 

l. Schulden i.v.m. onroerende zaken in Nederland 

Vul hier de waarde van schulden die zien op onroerende zaken in Nederland in. Klik op Nieuwe 
regel om een schuld toe te voegen. Let op dat de eigen woning en de eigenwoningschuld in 
box 1 worden aangegeven.  
 

 

 
 

 

Vul hier de 
omschrijving van de 
schuld in. 

Vul hier de waarde 
van de schuld op 1 
januari in.  

 
 
Vermeld hier het 
adres van de 
onroerende zaak 
waarop de schuld 
ziet. 
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m. Schulden i.v.m. onroerende zaken in het buitenland 

Vul dit onderdeel in op dezelfde manier als sub l (Schulden i.v.m. onroerende zaken in 
Nederland). Vul ook nu de omschrijving van de schuld, de waarde op 1 januari en het adres 
van de onroerende zaak in. Let tot slot ook op dat de landcode van het land waar de 
onroerende zaak zich bevindt wordt ingevuld! 
 

n. Overige schulden 

Vul hier de waarde van schulden die niet zien op onroerende zaken in. Klik op Nieuwe regel 
om een schuld toe te voegen. Let op dat de schuld van een langstlevende aan een kind niet 
in box 3 hoeft te worden opgegeven.  
 

 

 
 

 

Vul hier de 
omschrijving van de 
schuld in. 

Vul hier de waarde 
van de schuld per 1 
januari in.  
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3.9 Bijzondere situaties 

a. Revisierente  

Wanneer een verboden handeling met een lijfrenteverzekering plaatsvindt (zoals afkoop) dient 
in beginsel revisierente te worden afgedragen. Deze is standaard 20%, maar kan onder 
bepaalde voorwaarden minder zijn. Meer hierover kan je vinden in de Syllabus. Wanneer de 
standaard 20% dient te worden afgedragen, kan dit simpelweg op de pagina Afkoopsommen 
lijfrente onder Arbeidsinkomen worden ingevuld: 

 
 
 
 
 

 
 
Door de lijfrenteafkoop in te vullen en een ‘J’ in te vullen, wordt automatisch het inkomen 
t.b.v. de revisierente uitgerekend. 
Een algeheel overzicht wat betreft 
de revisierente, alsmede de 
specificatie indien er geen sprake 
is van het algemene 20%-tarief, 
kan worden gevonden op de 
pagina Revisierente onder 
Bijzondere situaties. 
 
 
 
Op deze pagina wordt naar 
aanleiding van het afkoopinkomen automatisch de revisierente (20%) berekend. 
 
 
 

Zoals in paragraaf 3.1 
genoemd, worden 
afkoopsommen van 
lijfrenten hier ingevuld. 

Indien het 
standaardpercentage ad 
20% van toepassing is, 
vul hier dan ‘J’ in. 
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3.10 Aftrek elders belast 

Indien een belastingplichtige inkomsten ontvangt vanuit het buitenland, kan het zijn Nederland 
hier geen heffingsrecht over heeft. Dat betekent dat Nederland aftrek moet verlenen; dit blijkt 
uit het verdrag met het betreffende land. Voor box 1-inkomsten (uitkeringen, pensioenen, loon 
e.d.) vanuit het buitenland zijn er twee opties, de evenredigheidsmethode en de 
verrekeningsmethode. Welke van de twee van toepassing is, kan eveneens in het verdrag per 
type inkomen worden gevonden. Kijk dus goed in het verdrag voor dat je een eventuele aftrek 
elders belast invult in Nextens! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier wordt automatisch het 
inkomen dat blijkt uit de pagina 
‘Afkoopsommen lijfrente’ gebruikt 
voor de berekening van de 
revisierente. 

Vul hier lijfrenteverzekeringen in 
waarover een andere revisierente 
verschuldigd is, de rente wordt 
automatisch uitgerekend. 

Indien er een andere berekening 
dient plaats te vinden dan dat 
Nextens automatisch doet, kan dat 
hier worden ingevuld. 

Klik hier voor het overzicht van de 
verleende aftrek. 

Klik hier voor aftrek elders belast 
over box 1-inkomen, met 
toepassing van de 
evenredigheidsmethode (ook wel 
vrijstellingsmethode genoemd). 

Klik hier voor aftrek elders belast 
over box 1-inkomen, met 
toepassing van de 
verrekeningsmethode. 

Klik hier voor aftrek elders belast 
over box 3-inkomen bestaande uit 
onroerende zaken die zich in een 
ander land bevinden. 
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a. Box 1 elders belast middels evenredigheidsmethode 

Indien uit het verdrag blijkt dat Nederland aftrek moet verlenen door toepassing van de 
vrijstellingsmethode (i.e. evenredigheidsmethode), dient dit op deze pagina ingevuld te 
worden. Alvorens de aftrek 
geclaimd wordt, zal eerst het 
inkomen onder het kopje  
Arbeidsinkomen onder 
Buitenlandse tegenwoordige 
arbeid dan wel Buitenlandse 
vroegere arbeid ingevuld moeten 
worden ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer hier het buitenlandse inkomen in ingevuld, kan via de afdeling Aftrek elders belast 
aftrek worden geclaimd. 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Vul hier het buitenlands inkomen 
in; ofwel onder tegenwoordige 
ofwel onder vroegere arbeid. 

Vul hier de landcode in van het land 
waar de inkomsten vandaan 
komen; gebruik Control + L om te 
zoeken naar de landcode. 

Vul hier het inkomen in dat uit het 
buitenland wordt ontvangen 
(hetgeen ook bij box 1-inkomen is 
opgegeven). De in het buitenland 
geheven belasting hoeft niet per se 
te worden ingevuld, maar kan 
volledigheidshalve toch worden 
vermeld. 

Vul hier de omschrijving in van het 
inkomen en de werkgever, 
uitkeringsinstantie o.i.d. 
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b. Box 1 elders belast middels verrekeningsmethode 

Wanneer Nederland aftrek dient te verlenen middels de verrekeningsmethode, kan dat op 
deze pagina worden ingevuld. Nogmaals, om te kijken welke methode van toepassing is, zal 
in het verdrag gekeken moeten worden. Houd er rekening mee dat de verrekeningsmethode 
niet heel erg vaak voorkomt en eerder uitzondering dan regel is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Box 3 elders belaste onroerende zaken 

Op deze pagina kan aftrek worden geclaimd over in het buitenland gelegen onroerende zaken. 
Klik hiervoor op Nieuwe regel. 
 

 
 
 
 

Vul hier de omschrijving in van het 
inkomen en de werkgever, 
uitkeringsinstantie o.i.d. 

Vul hier de landcode in 
van het land waar de 
inkomsten vandaan 
komen; gebruik Control 
+ L om te zoeken naar 
de landcode. 

Vul hier het inkomen in dat uit het 
buitenland wordt ontvangen (hetgeen ook 
bij box 1-inkomen is opgegeven).  
Let op: hier dient de in het buitenland 
betaalde belasting wel ingevuld te worden! 
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Nu verschijnt de volgende pagina, vul hier de gegevens over de in het buitenland gelegen 
woning in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer alle Aftrek elders belast pagina’s ingevuld zijn, kan op het overzicht geklikt worden. 
Hierdoor verschijnt de volgende pagina:  

 
 
 
 
 
 

 

Vul hier de omschrijving van de in 
het buitenland gelegen onroerende 
zaak, alsmede de landcode. 

 

Vul hier de waarde van de 
onroerende zaak en de eventuele 
daarop rustende schuld per 1 
januari in. 

Vul hier de waarde van de 
onroerende zaak en de eventuele 
daarop rustende schuld per 31 
december in. 

De totale box 1 en box 3 inkomens 
(de noemer) worden hier 
automatisch ingevuld. 

Het gedeelte buitenlands inkomen 
(de teller) wordt overgenomen 
vanuit de ‘Aftrek elders belast’ 
pagina’s. 

Met deze gegevens worden 
automatisch de aftrekbare 
bedragen berekend. 
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 3.11 Overzicht voorlopige aanslagen  

a. Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 

Vul deze pagina in wanneer de belastingplichtige een voorlopige aanslag met een te betalen 
bedrag heeft ontvangen. 

 
Vul hier het aanslagnummer in; de eerste 9 cijfers 
van dit aanslagnummer vormen samen het BSN-
nummer, deze hoeven niet per se te worden 
ingevuld.  

Afhankelijk van de dagtekening 
(voor of na 31 december) vul je hier 
het te betalen bedrag in. 

 

 
 
 

 
 

b. Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting  

Gebruik daarentegen deze pagina indien de belastingplichtige een voorlopige aanslag heeft 
ontvangen met daarop een te ontvangen bedrag (ook wel een voorlopige teruggaaf genoemd). 

 
Vul hier het aanslagnummer in; wederom hoeven de 
eerste 9 cijfers van dit aanslagnummer niet per se te 
worden ingevuld. 
 

Vul hier het ontvangen bedrag in. 
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Hoofdstuk 4 – Aanslagen 
Als bovenin op het tabje Aanslagen wordt geklikt, komt er een nieuwe pagina met meerdere 
kopjes daaronder (links te zien in het rijtje) tevoorschijn. Loop deze pagina na de aangifte altijd 
even door ter controle, vooral als de cliënt (of jij) verrast is (bent) door het te betalen of te 
ontvangen bedrag. Het linkermenu zal er als volgt uitzien: 
 

 
 

4.1 Verdeling Box 1 en 2 gemeenschappelijke posten  

Indien is gekozen voor fiscaal partnerschap mogen de partners bepaalde 
inkomensbestanddelen vrij tussen hen verdelen. Dit kan voor de belastingplichtigen 
voordeliger uitpakken. Deze mogelijkheid heeft Nextens ook, waarbij zij automatisch de meest 
voordelige verdeling uitrekent. 

 

 
  
 
 
 

Klik hier om een overzicht te krijgen 
van het inkomen wat tijdens het 
doen van de aangifte is ingevuld. 
 

Klik hier om een overzicht te krijgen 
van de heffingskortingen; vergeet 
hier niet – indien van toepassing – 
de alleenstaande ouderenkorting 
aan te vinken! 
 
Klik hier om een overzicht te krijgen 
van de – met behulp van het 
inkomen berekende – 
verschuldigde belasting. 
 

Klik hier om het uiteindelijke op 
aanslag te betalen (of te 
ontvangen) bedrag in te zien. 
 

 

 

Zoek naar de pagina ‘Verdeling box 
1 en 2/Optimalisatie’. 
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Op deze pagina kan je onderaan de volgende knop vinden: 

 
 
 

Indien je hierop klikt, kan je op het tevoorschijn gekomen scherm de inkomensbestanddelen 
aanvinken die je mee wil nemen in het optimaliseren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik daarna op ‘start optimalisatie’. Nextens zal vervolgens een 
optimalisatieberekening uitvoeren. De hele pagina zal even groen 
worden.  

 
 

 
 
 

 
 
 

In het pop-up scherm wat tevoorschijn komt, staat rechtsonder in het groen het bedrag dat 
door de optimalisatie is bespaard (achter Besparing door optimalisatie). Als geklikt wordt op 
Deze verdeling toepassen, zal het systeem de verdeling automatisch toepassen. 
 

4.2 Belastbaar inkomen  

Hier kun je een overzicht vinden van de berekening van het inkomen en aanslagen van de 
aangever en partner.  
 
 
 

 

 

 

 

‘ 

 
 

 

 

 

Zodra de optimalisatie is afgerond 
komt hier ‘verwerk resultaat’ te 
staan, hier kan je op klikken. 
 

Hier wordt automatisch het box 1-
inkomen overgenomen vanuit de 
aangifte. 

Hier wordt automatisch het box 3-
inkomen overgenomen vanuit de 
aangifte. 
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De algemene 
heffingskorting wordt 
automatisch berekend. 

Hier is de verschuldigde 
belasting alsmede de te 
betalen premie 
volksverzekeringen 
uitgerekend.  

Hier wordt de 
gecombineerde 
inkomensheffing 
verminderd met de 
heffingskorting; deze 
heffingskorting wordt 
overgenomen vanuit de 
vorige pagina. 

Hier wordt de reeds 
afgedragen loonheffing 
van de verschuldigde 
belasting afgehaald.  

Hier komt uit wat in 
principe verschuldigd is 
aan belasting.  

4.3 Heffingskortingen  

In het overzicht kun je zien hoeveel aan heffingskorting is berekend: 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Belastingen  

Op de pagina Belastingen is een overzicht te zien van de – met behulp van het eerder 
aangegeven inkomen berekende – verschuldigde belasting over het inkomen.  

  
 
 

De arbeidskorting wordt 
automatisch berekend. 

 

Klik op ja indien de 
cliënt recht heeft op 
een alleenstaande 
ouderenkorting. 

Klik op ja indien de cliënt 
recht heeft op een 
jonggehandicaptenkorting. 
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4.5 Aanslagen  

Op deze pagina wordt het bedrag getoond dat op de aanslag zal zijn verschuldigd. Tevens 
worden hier – indien ingevuld onder Overzicht voorlopige aanslagen – de voorlopige 
aanslagen inkomstenbelasting en voorlopige teruggaven inkomstenbelasting in mindering 
gebracht op het te betalen bedrag. 
 

 

 
 
 

Overzicht aanslagen:  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

    
  

Indien op deze 
pagina’s de voorlopige 
aanslagen zijn 
ingevuld, worden deze 
in mindering gebracht 
op het te betalen 
bedrag. 

Dit bedrag is 
overgenomen vanuit 
de vorige pagina. 

 

De verzilverregeling 
(Tegemoetkoming Specifieke 
Zorgkosten) wordt – indien van 
toepassing – automatisch toegepast.  

Dit is het bedrag dat 
uiteindelijk op aanslag zal 
moeten worden betaald.  
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4.6 Zorgtoeslag 

Aangezien de toeslagen vaak gekoppeld zijn aan de belastingaangifte, beschikt Nextens ook 
over enkele kopjes om deze toeslagen uit te rekenen. Het verzamelinkomen wordt 
rechtstreeks overgenomen vanuit de aangifte en wanneer er bij de aangifte sprake is van een 
partner, is dit tevens het geval voor de toeslagen. Let op: deze pagina’s gelden slechts als 
controle- of rekenmiddel, de pagina’s worden niet opgestuurd. Het invullen van deze pagina 
geldt dus niet als het doen van een aanvraag tot zorg- of huurtoeslag! 
 

Klik op ‘ja’ om de berekening van de 
zorgtoeslag te koppelen aan de aangifte. 
Het inkomen, vermogen en dat van een 
eventuele partner worden automatisch in 
de grijze vakken ingevuld. 
 

Vul hier eventueel de reeds ontvangen zorgtoeslag in, 
indien deze bekend is. Dit staat op de meest recente 
voorschotbeschikking toeslagen over 2021. Let op dat dit 
ook voor een eventuele partner dient te worden 
ingevuld. 

 

 

 
 
 
 
Hier wordt automatisch berekend 
hoeveel zorgtoeslag in totaal terug 
moet worden betaald (negatief) of 
hoeveel zorgtoeslag nog wordt 
ontvangen (positief). 

Hier is een indicatie zichtbaar van het 
bedrag aan zorgtoeslag waar de cliënt 
in 2022 recht op zou hebben, mocht het 
inkomen hetzelfde blijven.  
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4.7. Huurtoeslag 

Klik op ‘ja’ om de berekening van de huurtoeslag 
te koppelen aan de aangifte. Het inkomen, 
vermogen en dat van een eventuele partner 
worden automatisch in de grijze vakken ingevuld. 
 

Vul hier eventuele medebewoners in. Bijvoorbeeld 
kostgangers of kinderen boven de 21 jaar. Let op: de 
toeslagpartner wordt niet als medebewoner gezien. 

 

 
 
Vul hier de maandelijkse  
kale huur en servicekosten in.  

 
Hier is een indicatie 
zichtbaar van het bedrag 
aan huurtoeslag waar de 
cliënt in 2023 recht op zou 
hebben, mocht het inkomen 
hetzelfde blijven.  

 
Hier wordt automatisch het bedrag 
berekend waar de cliënt in totaal 
recht op heeft. Let op dat, indien de 
cliënt de huurtoeslag heeft 
aangevraagd, de toeslagpartner of 
de medebewoners niet óók nog recht 
hebben op huurtoeslag. 
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Hoofdstuk 5 – Afronden aangifte  

5.1 Samenvatting aangifte  

Indien je klaar bent met het invullen van de aangifte kan je de samenvatting van de aangifte 
opvragen door te klikken op Extra en vervolgens op Samenvatting aangifte. Vervolgens zie je 
onderin het bedrag wat door de cliënt (en door zijn/haar eventuele partner) op aanslag zal 
moeten worden betaald of wat de cliënt terug zal krijgen (zie Aanslag IB/PH/Zvw). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Controle belasting/aanslagen/heffingskorting 

Controleer altijd of de aanslag redelijk is. Vraag ook de cliënt of hij/zij zich nog herinnert wat 
vorig jaar betaald diende te worden of ontvangen werd, en vergelijk dit met de huidige aangifte. 
Indien de aangifte van het vorige jaar ook in het systeem staat, kan je – mocht je twijfelen – 
deze erbij pakken en controleren of de getallen enigszins bij elkaar in de buurt liggen. 
Controleer ook of de heffingskortingen aan staan, let vooral op de Alleenstaande 
ouderenkorting. Dit moet je namelijk zelf aanvinken.  
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5.3 Klaar met invoeren 

Na alle controles uitgevoerd te hebben, kan je de aangifte afronden. Klik eenmalig op Klaar 
met invoeren. Dit zal dan veranderen in Gecontroleerd, klik hier niet nogmaals op. Degene die 
jouw aangifte nakijkt, kan hier op klikken wanneer hij de aangifte gecontroleerd heeft. Daarna 
zal diegene de aangifte naar de Belastingdienst versturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Rapportage maken 

Indien de belastingplichtige een uitdraai wil van de aangifte kan dit door een rapportage te 
maken. Dit doe je als volgt: klik op Extra en vervolgens op Rapportage maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Scannen  

Zoals reeds in Hoofdstuk 1 behandeld, dienen alle jaaropgaven, bonnetjes en overige stukken 
te worden gescand met de iPad. Dit is zeer belangrijk, want zonder deze scans kan degene 
die de aangifte nakijkt deze niet helemaal controleren. Bovendien houden wij de scans van de 
aangiften centraal bij zodat wij aan onze administratieplicht voldoen, maar ook zodat we – bij 
twijfel over een aangifte – eerdere aangiften en scans daarvan van een specifieke cliënt 
kunnen checken. 
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Hoofdstuk 6 – Toeslagen  
Over het algemeen doet de SBR alleen aangifte Inkomstenbelasting. Echter kan het wel eens 
voorkomen dat een cliënt een vraag heeft over de toeslagen. Ingewikkelde vragen kunnen wij 
meestal niet beantwoorden, aangezien toeslagen geen onderdeel zijn van de studie Fiscaal 
Recht of Fiscale Economie. Via Nextens kunnen toeslagen echter wel aangevraagd worden. 
Binnen de klantkaart dient dan achter Toeslagen op Acties geklikt te worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens kan onder het tabblad 
Toeslagen het inkomen van de 
aanvrager (belastingplichtige) en zijn of 
haar partner (de fiscaal partner) 
aangegeven worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er kan ervoor worden gekozen om slechts één van de toeslagen aan te vragen, of meerdere 
tegelijkertijd. Over het algemeen is de Zorgtoeslag en de Huurtoeslag een vrij simpele materie. 
Wat het aanvragen van toeslagen voor cliënten betreft, beperk je hier dan ook toe. Vraag het 
altijd even na aan een groepsleider of vestigingsleider voor je overweegt om de toeslag aan 
te vragen of te wijzigen! 

 
 
 
 

Klik hier op ‘Acties’. 
 
 
Klik vervolgens hier op 
‘Nieuwe toeslag 
aanmaken’. 

Klik hier om de Zorgtoeslag 
te specificeren. 
 
 
Klik hier om de Huurtoeslag 
te specificeren. 
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Wanneer men het kopje Zorgtoeslag opent, komt de volgende pagina tevoorschijn:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bovenin kan allereerst worden gekozen wat de huidige stand van zaken wat betreft de 
toeslag is; het kan namelijk zijn dat deze al loopt en dat we alleen het inkomen aan willen 
passen met deze actie. Het systeem berekent daarna met behulp van de ingevulde 
inkomens, de omvang van het recht op zorgtoeslag. Deze berekening kan ook – zoals 
uitgelegd in Hoofdstuk 4, paragraaf 6 en 7 – worden berekend in de aangifte 
Inkomstenbelasting. Middels deze pagina kan de aanvraag naar de Belastingdienst worden 
verstuurd. Nogmaals, vraag voordat je het doen van een toeslagaanvraag overweegt, even 
toestemming aan de vestigingsleider of groepsleider. 
  

Geef hier de startdatum – 
indien het een aanvraag 
betreft – vanaf wanneer de 
toeslag moet gaan lopen. 

Kies hier de huidige stand 
van zaken wat betreft de 
desbetreffende toeslag.  
 
Kies hier wat je van plan 
bent met te doen met de 
aanslag. 
 
Hier wordt automatisch het 
– op de eerste twee 
pagina’s ingevulde inkomen 
– overgenomen. Let op: dit 
wordt niet uit de aangifte 
overgenomen! 
 
Met de gegevens wordt 
hier de zorgtoeslag 
uitgerekend. 
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Indien vervolgens rechtsboven in op Verzenden wordt gedrukt, verschijnt het volgende 
scherm. Hierop wordt duidelijk een overzicht gegeven welke acties bij welke toeslagen wordt 
ondernomen. Zo is in onderstaande schermafbeelding te zien dat er Zorgtoeslag en 
Huurtoeslag wordt aangevraagd, maar geen Kinderopvangtoeslag of Kindgebonden Budget. 

 

  

Geef hier wederom de 
huidige stand van zaken 
aan, de te ondernemen 
actie en de startdatum. 
 
 
Geef hier de adresgegevens 
aan van de woning 
waarvoor huurtoeslag 
aangevraagd wordt. 
 
 
 
Geef hier de kale huur en 
de servicekosten aan, zodat 
de huurprijs kan worden 
berekend, waarmee het 
recht op huurtoeslag wordt 
bepaald. 
 
 
 
Geef aan of het vermogen 
hoger is dan de 
huurtoeslaggrens 
 
Aan de hand van de 
gegevens blijkt hier hoeveel 
huurtoeslag de aanvrager 
recht op heeft. 
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Hoofdstuk 7 - Overig 

7.1 Middeling  

Wanneer in een periode van drie jaar het inkomen flink schommelt, kan het zijn dat in de drie 
jaren tezamen meer belasting is betaald dan in het geval deze inkomsten evenredig verdeeld 
zouden zijn geweest tussen deze drie jaren. Een oplossing hiervoor heeft de wetgever bedacht 
in het toepassen van inkomensmiddeling, iets wat ook in Nextens mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vervolgens verschijnt er een pagina waarop het inkomen voor een drietal jaren ingevuld kan 
worden. Vervolgens berekent het systeem automatisch hoeveel belasting er betaald is. 
Daarna zal het systeem de schommelende inkomsten evenredig verdelen over de drie jaren 
en de te betalen belasting opnieuw uitrekenen. Indien dit verschil meer dan €545 (de 
drempel) in het voordeel van de belastingplichtige is, kan de middeling worden vastgezet en 
opgestuurd naar de Belastingdienst.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het klantdossier kan 
men in het linkermenu 
op ‘Middeling’ klikken. 
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Door de middeling vast te zetten, blijft hij in het systeem staan. Door de PDF uit te printen, te 
ondertekenen en naar de Belastingdienst te sturen gaat het verzoek om middeling lopen. 
 

 

Kies hier over welk 
middelingstijdvak de 
berekening uitgevoerd 
dient te worden. 

Kies bij elk jaar vervolgens 
‘Handmatig’, zodat het 
inkomen ingevuld kan 
worden. 

Vul vervolgens per jaar 
het belastbaar box 1-
inkomen in; middeling is 
iets persoonlijks, dus tel 
hierbij alleen het inkomen 
van de aangever zelf in. 

Vul hier de geheven 
belasting en premie 
over box 1 in; of klik op 
het rekenmachinetje 
om het automatisch uit 
te rekenen. 

 

Hier wordt het 
gemiddelde box 1-
inkomen berekend.  

Na herrekening per jaar blijkt 
of er meer belasting en premie 
is betaald dan het geval zou 
zijn geweest indien de 
inkomsten evenredig verdeeld 
zouden zijn. 

Na aftrek van de drempel van 
€545 wordt hier vermeld 
hoeveel de teruggaaf na 
middeling bedraagt. 

Download hier de PDF-
versie van het 
middelingsverzoek; deze 
kan naar de Belastingdienst 
gestuurd worden. 
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7.2 Syllabus 

Aangezien de fiscale wetgeving bijna per dag verandert, is het extreem moeilijk alle ins en 
outs altijd maar te blijven onthouden. Deze handleiding laat vooral zien hoe de 
aangiftesoftware Nextens werkt en hoe deze ingevuld dient te worden. Onderwerpen zoals de 
eigen woning en lijfrenten zijn niet inhoudelijk behandeld. Hiervoor verwijzen we je door naar 
de syllabus. Deze syllabus wordt jaarlijks herschreven door de opleidingscommissie en is up-
to-date wat betreft de laatste wetgeving.  
 
Wanneer je dus zeker wil weten of lijfrentepremies wel aftrekbaar zijn, of er sprake is van een 
eigen woning of wanneer Nederland een aftrek elders belast dient te verlenen, zal je de 
syllabus moeten raadplegen. Wanneer je wil weten hóé je deze bestanddelen in dient te vullen 
in de aangiftesoftware, zal je meer hebben aan dit document. In de syllabus staan de meest 
bij SBR voorkomende inhoudelijke onderwerpen grondig uitgelegd.  
 
De syllabus is momenteel te vinden op onze website www.belastingwinkelrotterdam.nl. Klik bij 
de hoofdpagina op Kennis. Op deze pagina zijn zowel de syllabus als de aangiftegids te 
vinden. 
 
Let wel op dat je de goede syllabus pakt! Als je een aangifte IB 2022 doet, pak je de syllabus 
2022. Deze is up-to-date met alle wetgeving geldend in 2022. Echter, indien je bezig bent met 
een aangifte IB 2021 pak je voor de dan geldende wetgeving, regels en cijfers de syllabus 
2021. 
 
Mocht de syllabus geen soelaas bieden, probeer dan zelf te redeneren waar er volgens jou 
sprake van is. Bekijk bijvoorbeeld kort op de site van de Belastingdienst (maar geloof deze 
niet te snel!), lees jurisprudentie of vraag het aan een van de ervarenere medewerkers. We 
zijn er allemaal om te leren! 
 
 

http://www.belastingwinkelrotterdam.nl/

