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Tips voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 

 

Gefeliciteerd, je mag weer aangifte doen. Ik heb wat tips op en rijtje gezet die je 

kunnen helpen naar een 100% juiste en volledige aangifte.  

 

1. Vaar niet blind op de vooraf ingevulde gegevens.  

De belastingdienst helpt de burgers door de aangifte vooraf in te vullen met 

de bij hun bekende gegevens. Dat lijkt een mooie service maar blijkt toch 

nog best lastig te zijn. En nog belangrijker, er bleken afgelopen jaar fouten in 

te zitten. Zo heb ik een aangifte gecorrigeerd van iemand die de heirdoor 

de hypotheek als een schuld in box 3 had staan. Daardoor liep ze de 

hypotheekrenteaftrek die in box 1 hoort mis. Maar denk ook aan zakelijke 

bankrekening die als een privé bankrekening in box 3 is opgenomen, 

afkoopsommen pensioen die niet worden meegenomen en foutieve 

bedragen voor de dividendbelasting. 

 

2. Een laag inkomen en niet vergoede zorgkosten 

Heb je een laag inkomen én zorgkosten gemaakt die niet werden vergoed 

door de zorgverzekeraar, let hier dan even op. Door deze kosten op te 

nemen in de aangifte heb je kans op een extra belastingteruggave. Dit heet 

“tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten” (TSZ-regeling) en daarover 

ontvang je automatisch bericht. Dit is een teruggave voor specifieke 

zorgkosten ingeval van een laag inkomen. 

 

3. Ben je fiscaal partner 

Doe gezamenlijk aangifte. Dat leidt altijd tot een betere belastingdruk. 
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4. Met het OV naar het werk 

Reis je met OV naar het werk en betaal je die kosten zelf, vergeet de 

mogelijkheid van de reisaftrek, in combinatie met de OV-verklaring niet. 

Meer weten, klik hier verder met “ctrl+muisklik”. 

 

5. Cryptovaluta  

Cryptovaluta die in privé worden aangehouden vormen box 3 vermogen. 

Cryptovaluta horen tot je bezittingen in box 3. Van de cryptovaluta geef je 

de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari (peildatum). Je 

hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte 

omwisselplatform. 

 

6. Combi loon uit dienstbetrekking en winst uit onderneming 

Zorg voor een sluitende urenadministratie voor de onderneming, met het 

merendeel aan directe uren. En als je niet meer in aanmerking komt voor de 

startersaftrek, zorg dat de gewerkte uren aan de onderneming meer zijn dat 

de uren die je werkt voor je werkgever. 

 

7. Hypotheekrente en betalingsproblemen  

Vanwege de Corona zijn er mensen in de problemen gekomen en hebben 

niet aan hun hypotheek verplichtingen voldaan. De rente is alleen 

aftrekbaar voor zover ook daadwerkelijk is betaald. Het gevolg kan zijn dat 

er vanwege een doorlopende voorlopige teruggave opeens minder 

belasting terug kan worden gevraagd of mogelijk zelfs moet worden 

betaald. 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/u_reist_naar_uw_werk/openbaar_vervoer/voorwaarden_reisaftrek_openbaar_vervoer/voorwaarden_reisaftrek_openbaar_vervoer
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8. Verzekeringen  

Wees alert op de spaar-, levens- en begrafenisverzekeringen. Hiervoor 

gelden speciale regelingen en moeten worden meegenomen in de 

aangifte. Sowieso zijn polissen vaak een lastig onderwerp voor mensen 

waardoor deze nog wel eens verkeerd worden verwerkt.  

 

9. Hypotheek en spaar- en verzekeringspolissen/ beleggingscontracten  

Dit kan vanwege alle overgangsregimes vanuit het verleden heel 

ingewikkeld zijn. Logisch, want dat is het ook. Weet dat dit aandacht nodig 

heeft en roep eventueel de hulp van een expert in. 

 

10. Houdt de aangifte van vorig jaar ernaast en check de verschillen en verklaar 

deze.  

 

BONUS TIP 

Voordat je begint met de aangifte zorg je dat je jouw favoriete gebakje, 

drankje, kaasje en nootje in huis hebt gehaald. Verwen jezelf en combineer 

het onaangename met het aangename, dat maakt alles leuker! 

 

Je kunt het, succes! 

Amanda 

------------------------------------------------------------------- 

 


