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A
Het lijkt de Efteling wel

Aangeslagen
door Peter Heesen

A lsof MijnBelastingdienst
een attractiepark als de
Efteling is. Op de websi-
te staat op welke dagen

en tijdstippen een bezoek wordt af-
geraden vanwege drukte. Als ik ach-
ter de pc kruip, wordt volgens de
Belastingdienst massaal getracht
aangifte inkomstenbelasting 2015
te doen. De kans dat ik niet kan in-
loggen, is groot. Ik kies voor de al-
ternatieve methode om aangifte te
doen: via de app. Het downloaden
van Aangifte 2015 verloopt soepel.
Het programma waarschuwt me
dat het niet voor iedereen geschikt
is. Immers: ‘U kunt geen gegevens
wijzigen of aanvullen.’ Ook wordt
duidelijk gevraagd te controleren
of de gegevens juist en volledig
zijn. Als belastingplichtige zijn we
zelf verantwoordelijk voor een cor-
recte aangifte. We kunnen ons niet
beroepen op fouten in het program-
ma. Bij het ophalen van de gege-
vens, checkt de fiscus of ik gebruik
kan maken van de app. Dat kan.
Persoonlijke gegevens, zoals bur-
gerservicenummer en leeftijd floe-
pen op het schermpje. Meteen
krijg ik de mededeling dat ik met u
wordt aangesproken... Al swipend
kom ik louter bekende bedragen
tegen. De app verdeelt zelfs de geza-
menlijke inkomsten en aftrekpos-
ten, zodat we zo min mogelijk be-
lasting hoeven te betalen. Deson-
danks moet ik een paar duizend
euro bijbetalen. Pardon!?
Blijkt dat de Belastingdienst toch
niet alwetend is. Hij heeft de part-
neralimentatie ‘vergeten’. De app
is blijkbaar alleen geschikt als wer-
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kelijk alle gegevens bekend zijn.
Ik doe een poging in te loggen via
mijnbelastingdienst.nl. Ondanks
de drukte lukt dat meteen. Bij de
hypotheekrente moeten we aange-
ven of de hypotheek na 28 oktober
2012 is afgesloten. In dat geval moe-
ten we de schuld binnen dertig
jaar aflossen. Wij hoeven dat niet,
omdat we de hypotheek enkel over-
gesloten hebben vanwege de lage
rente. Bij het invullen heb ik de
checklist van de Consumenten-
bond bij de hand. Die wijst erop
dat het levensonderhoud van kin-
deren in 2015 niet langer aftrekbaar
is. De contante waarde van de toe-
komstige kinderalimentatiever-
plichtingen mag van 1 januari 2015
tot en met 31 december 2016 wel in
box 3 als schuld worden afgetrok-
ken. Zekere zorgkosten, bijvoor-
beeld voor geestelijke gezondheids-
zorg en dyslexiezorg voor kinde-
ren, zijn ook niet meer aftrekbaar.
Als alles ingevuld en gecontroleerd
is, mogen we de aftrekposten zelf
verdelen. Nog steeds moet ik terug-
betalen, zij het ‘slechts’ een paar
honderd euro. Hoe kan dat? Heb ik
bij het invullen van de voorlopige
aanslag een fout gemaakt, zodat ik
gedurende het jaar te veel heb te-
ruggekregen? Het lijkt erop, al kan
ik niet achterhalen waar het mis is
gegaan. Wellicht is het verstandig
om voortaan minder terug te vra-
gen dan waarop ik recht denk te
hebben. Voorkomt teleurstellingen.

Met medewerking van fiscaal jurist
Roel Wienen van RSM Accountants
en Belastingadviseurs in Venlo.


