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 Aangifte inkomstenbelasting 2015.  
Aangifte doen van inkomstenbelasting, erfbelasting en schenkingsrecht is 

verplicht. De belastingdienst kan een verzuim-boete opleggen. De boetes zijn 

flink verhoogd. De laagste verzuim-boete is thans € 369. Bij ondernemers is 

deze € 2.639. Indien u aangifte inkomstenbelasting doet voor 1 april 2016 dan 

moet de fiscus voor 1 juli de aanslag opleggen. Aangiftes tot 1 mei 2016 zijn 

tijdig ingediend. Aanslagen opgelegd na 1 juli worden verhoogd met rente. 

DUS: TIJDIG AANGIFTE DOEN!  
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Vrijgesteld vermogen. 

Bij de belastingplannen voor 2016 heeft de staatssecretaris alsnog de 

vrijgestelde bedragen verhoogd. Bij alleenstaanden is dit bedrag verhoogd 

van € 21.330 in 2015 naar € 24.437 in 2016. Met een partner zijn deze 

bedrage € 42.660 in 2015 en € 48.874 in 2016. 

Gemeentelijk belasting. 

De aanslag van de gemeente heeft u onlangs ontvangen. Niet alleen is de 

waarde van uw woning van belang voor de onroerende zaak belasting (WOZ) 

maar ook voor de inkomstenbelasting en waterschapsbelasting. Bezwaar 

maken tegen een te hoge waarde moet binnen 6 weken na de dagtekening van 

de aanslag. 

 

Voor ondernemers.  

Vooral ondernemers worden extra belast door gemeentelijke belastingen. In 

een paar interessante arresten zijn gemeenten teruggefloten met te grote 

waardestijgingen van zakenpanden en ook zijn winkel-woonhuizen veelal 

slechts 1 maal rioolbelasting verschuldigd. 

Bezwaar bij BsGW en eventueel beroep bij de rechtbank kan men, zonder 

advocaat, indienen en ons kantoor kan u daarbij assisteren.  

 

Thans zijn gehuwden, zonder notaris akte, gehuwd onder “algemene 

gemeenschap van goederen”. Er is een wetswijziging in voorbereiding om dit 

te wijzigen in “huwelijkse voorwaarden” hetgeen betekent dat het vermogen 

dat bij het huwelijk wordt ingebracht gescheiden blijft. Wil men een andere 

afspraak maken dan moet men wel naar de notaris. 
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