De aftrek van zorgkosten over het jaar 2017
De nu volgende tekst en afbeeldingen zijn een samenvatting van de internet site:
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/
Ik ben geen belastingadviseur of deskundig op dit gebied en de onderstaande tekst is geen
aanbeveling over of en hoe u de belastingaangifte voor uw bewoner van OlmenEs moet doen.
Bezoek de site meerkosten.nl voor het hele verhaal
Het is vaak nuttig om aangifte inkomstenbelasting te doen voor de bewoner van OlmenEs. Dat kan
vanaf 1 maart 2018. Ga naar Mijn Belastingdienst, log in met de DigiD van de bewoner en open de
online aangifte 2017. Heeft de bewoner nog geen DigiD? Vraag er dan snel één aan op de
website DigiD.nl.
U vindt de aftrek van zorgkosten in de aangifte onder het kopje ‘Uitgaven’.

De volgende kosten komen in principe voor aftrek in aanmerking, maar alleen als die kosten door de
bewoner zelf zijn betaald en als de bewoner daarvoor geen vergoeding heeft gekregen of had
kunnen krijgen.
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Medicijnen op doktersvoorschrift.
Hulpmiddelen.
Vervoerskosten door ziekte of beperking.
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Er geldt een laag forfait van € 300 voor extra
uitgaven die u wel aannemelijk kunt maken, maar niet kunt aantonen. Zijn uw extra uitgaven
aantoonbaar hoger dan € 600? Dan kunt u € 750 aftrekken.
Afschrijvingen op uitgaven van vóór 2014. Hebt u vóór 2014 een rolstoel, scootmobiel of
woningaanpassing aangeschaft, schrijft u die af en hebt u die afschrijving ook al over het jaar
2013 afgetrokken als zorgkosten (toen waren deze hulpmiddelen nog aftrekbaar), dan mag u
de afschrijving over 2016 ook nog aftrekken.
Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist. U kunt alleen dieetkosten opvoeren zoals die
genoemd worden in de tabel van de Belastingdienst. Die tabel staat onder het vraagtekentje
bij dit onderdeel in de aangifte.

Dat is heel wat. Kan ik al die kosten aftrekken?
Helaas niet. Er geldt een drempel. Alleen als u in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag u
de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk van uw inkomen. De online
aangifte berekent uw drempel automatisch, op basis van de gegevens die u eerder hebt ingevuld.

Als u geen gebruik heeft gemaakt van deze aftrekposten en u wilt dat alsnog doen, dan kan dat. Zie
hiervoor :
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/ik-heb-een-foutjeontdekt

Belastingperikelen (ervaringen van een ouder)
Maar de aftrek van zorgkosten gaat helaas niet altijd even gemakkelijk. Zoals bij veel bewoners van
OlmenEs het geval is laat ik de belastingaangifte van Jantien verzorgen door bureau Kwalitas uit
Lemmer. In juni 2016 ontving ik van Kwalitas het bericht dat de belastingdienst de aangifte van
Jantien over 2014 wilde onderwerpen aan een steekproef. Kwalitas vroeg mij daarom alle
bewijsstukken van de aftrekposten naar hen op te sturen. In het geval van Jantien ging het om de
afschrijving van de elektrische tandem, extra kledingkosten en de door Jantien betaalde
begeleidingskosten van de groepsvakanties en vrijetijdsbesteding.
Dat leverde natuurlijk veel kopieerwerk op van bonnetjes en rekeningen die ik naar Kwalitas heb
verstuurd. Toen werd het stil totdat ik op 3 juli 2017 via Kwalitas een bericht kreeg van de
belastingdienst. De inspecteur ging akkoord met de aftrekpost voor kleding en beddengoed van €775
maar de andere aftrekposten werden afgewezen. Bovendien werd de navordering verhoogd met €45
belastingrente tot een totaal van €703,- Kwalitas liet mij weten verder niets te kunnen doen waarop
ik zelf met de inspecteur ben gaan mailen en bellen. De inspecteur was van mening dat de extra
begeleidingskosten van Jantien moesten worden gesplits in medische kosten en begeleidingskosten.
Verder vond de inspecteur dat een elektrische tandem (aangeschaft in 2013) geen hulpmiddel was
maar een gewoon vervoermiddel, dat ook door mensen zonder handicap wordt gebruikt. Het
indicatiebesluit van het CIZ en een brief van de orthopedagoog van OlmenEs waarin stond dat
Jantien zonder de door haar betaalde begeleiding niet op vakantie kon en niet kon deelnemen aan de
vrijetijdsactiviteiten, konden de inspecteur niet vermurwen. Er bleef niets anders over dan de
navordering te betalen en in beroep te gaan bij de belastingrechter.
Het UWV was inmiddels door de belastingdienst op de hoogte gesteld van de nieuwe aanslag
inkomstenbelasting 2014. Omdat de eigenbijdrage voor het verblijf van Jantien in een WLZ instelling
in 2016 was vastgesteld op basis van de oorspronkelijke aanslag van 2014 werd die eigen bijdrage,
door middel van een naheffing over 2016, verhoogd met €1686. Jantien had dus eind 2017 bijna
€2400 aan naheffingen betaald.
U zult begrijpen dat ik uitzag naar de mening van de belastingrechter over al het voorgaande. Op 17
april zou de rechtbank in Groningen de zaak van Jantien behandelen. Ik heb geen advocaat in de arm
genomen omdat ik van mening was dat ik geen bijzondere trucs had toegepast en dat Jantien gelijk
hoorde te krijgen. Ik ben alleen naar de zitting toegegaan. Op de zitting waren behalve ikzelf een
rechter, een griffier en twee medewerkers van de belastingdienst aanwezig. Tot mijn grote verbazing
was de zitting in minder dan 30 minuten voorbij. De rechter vroeg aan de belastingdienst of zij een
toelichting van de staatssecretaris kende waaruit bleek dat de staatssecretaris had meegedeeld dat
de zorgkosten verleend door professionals van de instelling tijdens groepsvakanties aftrekbaar
waren. De belastingdienst bevestigde dit en erkende dat dit een geldige aftrekpost was. Daarop
vroeg de rechter aan de belastingdienst om te overwegen de afschrijving van de elektrische tandem
te zien als extra vervoerskosten. Na schorsing van de zitting en overleg tussen de medewerkers van
de belastingdienst ging de belastingdienst ook hiermee akkoord en werd de zitting beëindigd.
Jantien heeft, op het moment van schrijven, de ten onrechte betaalde naheffingen nog niet terug
ontvangen. Een telefoontje naar de belastingdienst leverde op dat de uitspraak van de rechter op
een bureau was blijven liggen, maar ik mocht er op vertrouwen dat Jantien binnen 14 dagen het geld
zou ontvangen. Om misverstanden te voorkomen wil ik benadrukken dat de rechter in deze zaak
geen uitspraak heeft gedaan waarop u een beroep kunt doen. Juridisch gezien is er een compromis
tot stand gekomen tussen de belastingdienst en Jantien.

