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 Aangifte inkomstenbelasting 2015.  

Aangiftes tot 1 mei 2016 zijn tijdig ingediend.  

Europese rente naar 0% 

De rente blijft maar dalen. Inmiddels berekenen de banken onderling  al geen 

rente meer. Dat heeft grote gevolgen voor onze spaarrentes, 

hypotheektarieven en pensioenen. 

Met een belastingtarief van 1,2% op gespaarde bedragen is het zaak zelf uit 

rekenen of het voordeliger is met het spaargeld de hypotheek versneld af te 

lossen of naar alternatieve beleggingsmogelijkheden te kijken. 

Kwijtschelding gemeentelijke belasting. 

Wie de gemeentelijke belasting niet kan betalen, kan bij de gemeente vragen 

om kwijtschelding. Inkomen en vermogen is bepalend of men voor 

kwijtschelding in aanmerking komt. Elke gemeente heeft zijn eigen regels.   

 

Voor ondernemers.  

Zet de ondernemer zijn onderneming om in de BV-vorm, dan staat hij voor de 

keuze deze “ruisend” of “geruisloos” in te brengen. Gaat men voor de 

ruisende variant dan kan men voor de stakingswinst een stakingslijfrente bij 

de BV bedingen. Toch kleven aan  de geruisloze variant ook voordelen, die 

deze inbrengvorm juist interessant kunnen maken.  

Wij willen u graag adviseren. 
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