Nog snel naar de tandarts
Kijk nog voor het eind van
het jaar kritisch naar de
bijzondere zorgkosten.
Want daarna is het gedaan
met een belangrijke fiscale
aftrekpost.
Door Cleo Scheerboom
Rotterdam, 21 okt. Binnen drie
maanden komt er definitief een
eind aan de ‘aftrek buitengewone
uitgaven’. Na 31 december 2008
zijn bijzondere kosten voor zorg –
zoals medische hulp (middelen) en
voorgeschreven medicijnen – niet
langer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De mogelijkheid is
aan het eigen succes ten onder gegaan. Volgens de overheid maakten te veel mensen gebruik van de
regeling, die voor chronisch zieken en gehandicapten was bedoeld.
De nieuwe regeling is alleen nog
maar bedoeld voor de chronisch
zieken. Veel anderen met hoge,
niet-vergoede, zorgkosten zijn na
2008 hun aftrekpost kwijt. Voor
deze groep is er nog een laatste
kans.
Kijk daarvoor naar de uitgaven
die dit jaar zijn gedaan, mogelijk
vormen alle kosten samen een aftrekpost. Voor aftrek komen kosten in aanmerking waarvoor geen
vergoeding is ontvangen van bijvoorbeeld de zorgverzekeraar,
werkgever of de bijstand. „De
drempel voor aftrek is hoog. Denk
echter niet te snel dat u niets kunt
aftrekken”, adviseert fiscalist Joris
Elfrink van Jongbloed Fiscaal Juristen. Volgens Elfrink loont het
de moeite om een berekening te
maken.
Belangrijk is het daarbij om uit
te gaan van de goede cijfers. Door
de publiciteit over het uitstel van
de nieuwe regeling is de aanpassing van de bestaande regeling on-
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inkomen en hoge zorgkosten komen moeilijk voor
aftrek in aanmerking. Zij hebben slechts gedeeltelijk voordeel van de aftrek buitengewone uitgaven, omdat zij
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bij deze groep. Het is dus belangrijk om aangifte te doen.
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dergesneeuwd. „De drempel van
de aftrek is door de fiscus op 1 januari 2008 verlaagd van 11,5 procent naar 1,65 procent”, legt de fis-

calist uit. Tegenover de verlaging
van de drempel staat het verdwijnen van een belangrijke ziektekostenpost; de premie voor het basis-

pakket zorgverzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage zijn
sinds 2008 niet meer aftrekbaar.
Wie een proefberekening maakt

kan zijn kansen inschatten. Zo
zien veel mensen vaste items over
het hoofd als de aftrekbare kosten
van de huisapotheek (23 euro per
persoon) evenals de vaste aftrek
voor ouderen. Wie 65 jaar of ouder
is aan het begin van het kalenderjaar, kan 821 euro aan kosten opvoeren wegens ouderdom. Ook
zorgkosten voor kinderen onder
de 27 jaar zijn bij de ouders aftrekbaar.
Is er een aanvullende ziektekostenverzekering? De premie hier-

van is – in tegenstelling tot die van
de basisverzekering – aftrekbaar.
Denk daarnaast aan bijbetaling
voor dure medicijnen en behandelingen. Dieetkosten zijn tot een
normbedrag aftrekbaar. Hulpmiddelen zoals brillen en gehoorapparaten zijn aftrekbaar als specifieke
ziektekosten. Bij minimaal 325
euro aan specifieke ziektekosten
geldt daarnaast recht op een extra
(chronisch zieken) aftrek van 821
euro. Dit geldt per persoon. Ook
kosten voor adoptie zijn, zelfs als
die nog niet is afgerond, onder
voorwaarden aftrekbaar.
Elfrink geeft aan dat ook het afkopen van een begrafenisverzekering een mogelijkheid kan zijn. „Je
betaalt nu eenmalig een bedrag
voor de toekomstige begrafeniskosten, dat is, mits betaald in
2008, volledig aftrekbaar.” Vooruitbetaalde ziektekostenverzekeringspremies voor 2009 zijn overigens niet aftrekbaar in 2008, voegt
Elfrink toe. Op www.belastingdienst.nl staat een overzicht van
de aftrekbare kosten. Ook een belastingalmanak, vaak te vinden in
de bibliotheek, geeft een volledig
overzicht.
Ook kan het lonen om te kijken
naar oude rekeningen, legt de fiscalist uit. „Kosten zijn aftrekbaar
binnen het jaar waarin ze betaald
worden.” Dit betekent dat de rekening van de tandartsbehandeling
in december 2007 die in januari
2008 is betaald, kan worden opgevoerd. Alle beetjes kunnen helpen
om boven de gehanteerde drempel
uit te komen.
Wie net niet boven de drempel
uitkomt, kan overwegen om kosten die in aanmerking komen voor
aftrek – zoals de aanschaf van een
nieuwe bril of een tandartsbehandeling die niet wordt gedekt – nog
dit jaar te maken. Elfrink: „Let
daarbij op het feit dat de datum
van de betaling telt en niet de datum van de rekening.”

