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met Excel
Bespaar op   uw aangifte

Velen keken er al naar uit: ons 
Excel-bestand om uw belastingaangif-
te te berekenen. U moet online aangifte 
doen, maar als u de zaak voorbereidt 
in Excel, is alles eenvoudiger te over-
zien. En in het geval van fiscale part-
ners kunt u een aantal posten zo voor-
delig mogelijk verdelen. Excel helpt u 
om belasting te besparen.
Tekst Wim de Groot

W
ij hebben een kant-en-klaar Excel-be-
stand voor u gemaakt dat qua opzet zo 
veel mogelijk lijkt op het programma 
van de Belastingdienst. We houden de 

volgorde aan van het aangifteprogramma. Die 
opzet is (met alle respect) niet altijd even 
logisch en compact, maar zo kunt 
u ons Excel-bestand snel 
vergelijken met het 
programma van de 
belastingdienst.

Ons bestand gebruiken
U haalt ons kant-en-klare Excel-be-
stand gratis van onze website (zie 
het kader). Dit bestand zit als volgt in 
elkaar. Het tabblad AANGIFTE is het 
hoofdblad, de ruggengraat. De andere 
werkbladen bevatten rekenmodellen: daar vult u zaken 
in als Hypotheek en schulden, Premie lijfrente, Bankre-
keningen, Zorgkosten en Giften. U gaat naar een ander 
werkblad door te klikken op de tab onderaan. Of, als u 
in het hoofdblad bij een onderdeel bent aangekomen, 
klikt u op de blauwe link Rekenmodel die daarbij staat. 
Of klik op een van de hyperlinks aan de linkerkant van 
ieder werkblad, die staan in dezelfde volgorde als in de 
belastingaangifte.

Klaar voor de gevreesde enveloppe

Download het Excelbestand
Het Excelbestand dat bij dit artikel hoort nog niet 
gedownload? Ga dan naar www.computeridee.nl/
belastingdigitaal2017. Daar vindt u de nieuwste ver-
sie van het bestand. Ook vindt u daar de laatste wij-
zigingen die we hebben doorgevoerd, zodat u altijd 
over de meest recente versie beschikt.

Waarom Excel gebruiken 
voor uw aangifte?
Wij geven u drie goede redenen:

1  Makkelijker  Als u bedragen wilt testen om 
te zien welk effect dat op de uitkomst heeft, 
kan dat tegenwoordig alleen online, met al uw 
gegevens ingevuld. Met Excel kunt u uitge-
breid experimenteren voordat u uw gegevens 
doorgeeft.

2  Sneller  Als u even iets verandert, moet u zich 
door allerlei vensters heen worstelen en 
steeds Akkoord geven. Excel rekent alles 
gewoon meteen uit.

3  Voordeliger  Bent u fiscale partners, dan 
kunt u een aantal zaken slim onderling verde-
len, zodat u zo weinig mogelijk belasting 
betaalt. In het aangifteprogramma van de 
Belastingdienst moet u dat zelf uitzoeken, ons 
Excel-schema vindt de optimale verdeling 
met één klik op de knop!

Als extra 
hebben we daar 

de link ‘Inloggen 
Mijn Belasting-

dienst’ bovenaan 
gezet (afbeelding 

1): daarmee gaat u zo 
naar internet en kunt 

u inloggen op uw eigen 
aangifte (via uw DigiD).
Vul uw naam (of beide 

namen) in en kies met de keuzelijst 
in cel I3 uw situatie: Alleenstaand, 
Samenwonend, Fiscale partners, 
Geregistreerde partners of Gehuwd. 
Met de laatste drie opties bent u 
fiscale partners; als u gewoon uw 
situatie kiest, hoeft u zich dat niet af 
te vragen. Bent u samenwonend en 
voldoet u aan bepaalde voorwaarden, 
dan kiest u Fiscale partners in plaats 
van Samenwonend.

Typ uw geboortedatum in cel F4; 
in K4 verschijnt uw leeftijd op 1 janu-
ari 2017, die is verderop van belang. 
Als u in 2017 kinderen jonger dan 12 
had, krijgt u de Inkomensafhankelij-
ke combinatiekorting; vul alleen hun 
geboortejaren in op rij 5 en 6. Aan de 
rechterkant noteert u de gegevens 
van uw eventuele partner.

Eerst alle inkomsten invullen
De aangifte zit zo in elkaar, dat u 
eerst alle soorten inkomsten invult. U 
hoeft zich er niet om te bekommeren 
in welke box ze vallen, dat regelt het 
programma voor u.

U noteert uw gegevens in de witte 
vakjes. De uitkomst van elk onderdeel 
komt in de Verzamelstaat (kolom L). 
De uitslag verschijnt onderaan, op rij 
114. Wilt u zien hoe de berekeningen 
worden gemaakt, klik dan op het plus-
je boven kolom L of kolom T; er gaan 
dan kolommen open die de tussen-
stappen laten zien (afbeelding 2).

Rekenmodellen invullen
Op de plaatsen waar u naar een 
rekenmodel kunt, vindt u een blauwe 
hyperlink Rekenmodel. Klik op die 
link en u gaat naar het werkblad met 
het bijbehorende rekenmodel; daar 
vult u de bedragen in. Is dat geregeld, 
dan klikt u op de link << terug om 

weer in het hoofdblad te komen. De 
totalen van dat rekenmodel worden 
automatisch overgenomen en staan 
in een lichtblauw vlak met blauwe 
rand. Wilt u naderhand naar dat totaal 
terug, dan klikt u op dat vlak.

De eerste link Rekenmodel staat 
in rij 22 bij ‘Inkomsten uit overig 
werk’. Klik daarop en u komt in het 
werkblad waar u bijverdiensten als 
Resultaat Overig Werk (ROW) kwijt 
kunt. Voor de partner komt u in een 
eigen tabblad via een klik op Reken-
model partner in cel N22. Voor werk 
als alfahulp, gastouder of freelancer 
noteert u uw inkomsten en kosten. 
Als u recht hebt op de Zelfstandi-
genaftrek, de Startersaftrek en/of de 
MKB-vrijstelling, dan schakelt u de 
betreffende vakjes in. De uitkomsten 
komen automatisch in het werkblad 
AANGIFTE. Ook andere inkomsten 

vult u in, zoals ontvangen alimenta-
tie.

Is de eigen woning aan de beurt, 
dan neemt u de WOZ-waarde over uit 
de brief die u begin 2017 hebt ont-
vangen, en waarvoor als peildatum 1 
januari 2016 (!) geldt. Geregistreerde 
partners noteren ieder hun eigen 
aandeel. Verkocht u de woning in 
2017 en kocht u een andere, dan vult 
u in rij 36 de datums in wanneer u de 

vorige woning in bezit had, en in rij 38 
die van de andere (nieuwe) woning; 
de overgangsdatum is de dag waarop 
uw adres in de gemeentelijke basisad-
ministratie wijzigde. Over de waarde 
van uw woning wordt een bedrag 
bijgeteld (het forfait); dat wordt auto-
matisch berekend.

U noteert de saldi van uw bank- en 
spaarrekeningen op 1 januari 2017; 
daarvoor is er een apart werkblad, 
klik op Rekenmodel. Van uw vermo-
gen is echter 25.000 euro per per-
soon vrijgesteld; daarom staat daar: 
Alleen invullen als het vermogen op 1 
januari 2017 groter was dan 50.000 
(dan wel 25.000, afbeelding 3).

Daarna vult u het Aanmerkelijk 
belang in. (Want veel van onze lezers 
zijn directeur-grootaandeelhouder 
van een vennootschap, toch?)

Het deel inkomsten eindigt met 
Beleggingen, Kapitaalverzekeringen, 
Bouwdepots en Andere bezittingen. 

Ons Excel-bestand volgt het belasting-

programma op de voet. Met de hyperlinks 

in kolom A springt u snel 

heen en weer.

Via een klik op de 

link in F43 gaat u 

naar het bijbehoren-

de rekenmodel, daar 

vult u de bedragen 

in. Blijven uw 

banksaldi binnen 

het heffingsvrije 

vermogen, dan slaat 

u deze stap gewoon 

over.

U vult gewoon een aantal vakjes in. Voor 

uitleg houdt u de muisaanwijzer op een 

vraagteken met rood driehoekje.
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Maak het leuker en nóg makkeli jker
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Hebt u deze bezittingen ingevuld, dan 
verschijnt het totale vermogen. Dit is 
Box 3 en het voordeel dat u hier vol-
gens de fiscus uit haalt, wordt sinds 
2017 op een nieuwe manier berekend, 
zie rij 59 tot en met 66 (afbeelding 
4). Er wordt aangenomen dat u een 
spaardeel en een beleggingsdeel hebt, 
en dat het rendement daarvan respec-
tievelijk 1,63% en 5,39% is. De eerste 
schijf gaat tot 75.000 en die wordt 
gesplitst: over 1/3 daarvan wordt 1,63% 
bijgeteld en over 2/3 ervan 5,39%. De 
tweede schijf gaat tot 975.000, over 
21% daarvan wordt 1,63% bijgeteld en 
over 79% daarvan 5,39%. De derde 
schijf is de rest, daarover wordt 5,39% 
bijgeteld. Ingewikkeld? Dat zeker, 
maar we hebben deze stappen netjes 
voor u op een rij gezet.

Alle uitgaven invullen
Hierna vult u uw aftrekbare uitgaven 
en kosten in. Voor de hypotheek 
hebben we een eigen werkblad, klik 
op Rekenmodel in rij 68. Als u de 
hypotheekbedragen en -rente hebt 
ingevuld, ziet u welk deel daarvan 
aftrekbaar is. Dat wordt afgetrokken 
van het forfait. Dit saldo wordt nooit 
positief, dankzij de Aftrek wegens 
geen of geringe eigenwoning-
schuld; en zo ziet u 
in rij 71 uw 

Belastbare inkomsten eigen woning 
(afbeelding 5).

Bij uitgaven voor lijfrente moet 
u de jaarruimte van 2017 en de 
reserveringsruimte van de zeven 
jaren daarvoor berekenen. Via de link 
Rekenmodel vult u een paar cellen in 
en de lijfrentepremies die u in 2017 
hebt betaald, worden netjes verdeeld 
over de jaar- en reserveringsruimte.

Kijk voor de zorgkosten eerst of 
u de drempel haalt (dat bedrag 
staat in rij 81); als uw kosten hoger 
zijn, klikt u op de link Rekenmodel 
en vult u het schema in voor de 
gemaakte kosten en de ontvangen 
vergoedingen. In dat schema wordt 
ook de Verhoging van 40% dan wel 
113% (voor AOW'ers) opgeteld. Uw 

aftrekbare zorgkosten vindt u terug 
in G82 in het Aangifte-blad en wat 
daarvan overblijft na aftrek van de 
drempel, ziet u in L82.

Voor uw giften hebben we ook een 
eigen werkblad opgezet. Zodra u daar 
in kolom G of U een bedrag invult, 
worden ernaast drie cellen geel. Klik 
daarin en er verschijnt een pijltje. 
Kies met het eerste pijltje of dat 
bedrag een periodieke gift was (dat 
wil zeggen: dat u hebt vastgelegd dat 
u deze gift minstens vijf jaar doet) 
of een gewone gift. Kies met 
het tweede pijltje of het 

een gift aan een ANBI was (Algemeen 
Nut Beogende Instelling), want alleen 
dan mag u de gift aftrekken. Dan 
verschijnt in kolom L een vraag, als 
u daarnaast op de vraag of het een 
culturele ANBI was, Ja kiest, worden 
die giften onderaan met 1,25 verme-
nigvuldigd (afbeelding 6).

Belasting, premies 
en kortingen
De totalen van de inkomsten en de 
aftrek worden samengevat. In rij 137 
staat Totaal box 1: werk en woning, 
in rij 141 Totaal box 2: aanmerkelijk 
belang, en in rij 145 Totaal box 3: 
vermogen.

Onder rij 147 worden de belasting 
en premies berekend. Voor de 
belasting in Box 1 wordt uw 
inkomen verdeeld in 

vier schijven. Iedere schijf heeft een 
eigen percentage en de bedragen 
worden naar beneden afgerond. Als 
uw totale inkomen plus het Eigen 
Woning Forfait in schijf 4 komt (dus 
hoger is dan 67.072 euro), geldt de 

Tariefsaanpassing aftrek eigen 
woning: u mag over dat deel 2% 
minder aftrekken, die wordt bij 

uw te betalen belas-
ting opgeteld. 

U ziet uw 
totale inkomsten-

belasting in L156, daar-
onder de belasting over 

de andere boxen, gevolgd door het 
totaal van de sociale premies in L168. 
En dan volgt uw Subtotaal inkomsten-
belasting en premies (afbeelding 7).

Daar gaan kortingen af. In ons sche-
ma ziet u automatisch waar u recht 
op hebt, in kolom L. Zo weet u meteen 
wat u in het belastingprogramma 
moet aanklikken.

De Algemene heffingskorting krijgt 
iedereen. Als u van de Arbeidskorting 
via uw salaris het maximum kreeg, 
hoeft u niets in te vullen en berekent 
Excel deze. Had u meer dan één 
werkgever, dan hebt u de Arbeidskor-
tingen in het begin genoteerd.

Hebt u recht op de Werkbonus, dan 
wordt deze automatisch vermeld. Dat 
geldt ook voor de andere kortingen: 
als u de vakjes invult, worden ze 
automatisch berekend (afbeelding 8).

De partner aan de rechterkant 
krijgt de korting pas als deze genoeg 
belasting betaalt en als er bij de 
linkerpartner genoeg belasting tegen-
over staat.

Na het verrekenen van nog een 
paar zaken ziet u hoeveel u moet 
betalen of ontvangt. Een bedrag 
boven 45 euro moet u betalen; bij -14 
euro en lager krijgt u geld terug. Let 
op: als uw Voorlopige Teruggaaf niet 
voor heffingskortingen was, maar 
voor aftrekposten (zoals hypotheek-
rente, ziektekosten en giften), dan 
betaalt de Belastingdienst ook een 
kleiner bedrag dan 14 euro terug. Kies 
dan onder Aanvullende vragen in 
F103 Ontvangen en in F104 Ja.

Bij de uitslag ziet u ‘Terug te 
krijgen’, ‘Te betalen’ dan wel ‘Nihilaan-
slag’ (als het bedrag te klein is).

Is uw vermogen groter dan 25.000 euro 

per persoon, dan wordt een fictief voordeel 

bijgeteld. Zelfs met de huidige lage rente.

Klik op de hyperlink om in een 

apart schema de hypotheekrente en 

andere kosten in te vullen.

U zet uw zorgkos-

ten, giften en andere 

uitgaven op een rij.

Precies zoals de fiscus verdelen wij het 

inkomen over vier schijven om de belasting 

en premies te berekenen.

Roep de uitleg op
Op diverse plaatsen ziet u een geel vierkantje met 
een vraagteken. Houdt u daarop de muisaanwijzer 
stil, dan springt er een tekst met uitleg open. Die 
staat in een zogeheten opmerking, die u herkent 
aan het rode driehoekje.

Macro’s toestaan
Voor de optimale verdeling 
hebben wij een macro gepro-
grammeerd, die u met een klik 
op de optimaliseer-knop in 
werking zet. Om die knop te 
laten werken, moet u macro’s 
toestaan. Hoe u dat instelt, 
leest u op het werkblad Lees dit. 
Daarna wordt de macro soepel 
en zonder verdere vragen uit-
gevoerd.

Verschillende 
Excel-versies
De knop voor de optimale ver-
deling werkt in alle versies van 
Excel die macro’s aankunnen; 
ook in Excel 2003, want we 
hebben het bestand opgesla-
gen als een *.xls-bestand (had-
den we hem opgeslagen als 
*.xlsm, dan zou hij alleen vanaf 
Excel 2007 werken).

In OpenOffice en LibreOffice 
werken de berekeningen wel, 
maar de macro voor de opti-
male verdeling werkt daarin 
niet.

Op een Apple-computer zal 
deze knop in de meeste geval-
len niet werken.
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Wie Excel gebruikt, 
 betaalt zich al gauw 

wat minder blauw
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De optimale verdeling  
met één klik
Nu komt het leukste. U ziet hier en 
daar gele vlakken, die hebben te 
maken met de verdeling. Fiscale 
partners mogen de volgende zaken 
namelijk zo voordelig mogelijk 
verdelen: het saldo eigen woning, de 
persoonsgebonden aftrekposten, het 
aanmerkelijk belang, het behaalde 
voordeel uit sparen en beleggen en 
de ingehouden dividendbelasting. 
In het aangifteprogramma moet u 
experimenteren door in het venster 

Verdelen steeds bedragen in te vullen 
en dan te klikken op Belasting bereke-
nen, tot u zo laag mogelijk uitkomt. In 
ons schema hoeft u hiervoor slechts 
één keer op een knop te klikken.

De uitkomst in het gele L110 is het 
totaal zonder dat er iets verdeeld 
is. U ziet in rij 111 een lichtblauwe 
knop met: Optimaal verdelen. Klik 
op die knop en even later vertelt een 
venster hoeveel u kunt besparen 
(afbeelding 9). U ziet naast de knop 
drie uitkomsten: ‘Als alle posten bij 
Jan staan’ (dus als u de aftrekposten 
aan de linkerkant zou zetten), ‘Als alle 
posten bij Laura staan’ (dus: als u alles 
bij de partner zou zetten) en onder 
‘Optimaal verdeeld’ staat de uitkomst 
als de zaak op z’n voordeligst tussen 
de partners is verdeeld. Bij de knop 
staat nu: ‘De bedragen zijn optimaal 
verdeeld.’

De bedragen die fiscale partners 
mogen verdelen, staan in kolom I. 
Ernaast ziet u in gele cellen in kolom 
L en T hoe die zijn verdeeld. We 
hebben deze verdeelde bedragen 
overzichtelijk bij elkaar gezet in het 
tabblad Overnemen. Neem deze 
bedragen over in het venster Verde-

len van het Belastingprogramma; u 
kunt de bedragen direct kopiëren uit 
Excel en daarin plakken.

Hebt u na het verdelen ergens 
een bedrag veranderd, klik dan even 
opnieuw op de verdeel-knop; Excel 
laat dan weer de optimale verdeling 
zien.

Als u geen fiscale partner hebt, is 
het verdelen niet aan de orde, daar-
om is de knop onzichtbaar als u met 
de keuzelijst bovenin Alleenstaand of 
Samenwonend hebt gekozen.

Alle gegevens wissen
Ons bestand wordt ook gebruikt 
door vrijwilligers en professionele 

adviseurs, om 
de aangifte 

voor andere mensen te verzorgen. 
Voor hen hebben we de knop Alle 
gegevens wissen gemaakt. Wanneer 
u als tussenpersoon de bedragen 

hebt overgenomen in het offi-
ciële programma van de 

fiscus, klik dan op deze 
knop. U ziet een waar-
schuwing en er wordt 

gevraagd of u wilt dat 
alle ingevoerde gegevens 

worden gewist. Na een klik 
op Ja zijn de invulcellen in alle 

werkbladen weer leeg en kunt 
u de gegevens van de volgende 

klant invoeren. 

U ziet in ons 

Excel-schema 

automatisch de 

kortingen waar u 

recht op hebt.

Met 

Excel 

bespaart 

u als 

fiscale partners 

eenvoudig 

honderden euro’s 

met één klik op 

de knop.

Verdeel en beheers!

Slim verdelen - 
een voorbeeld
Jan en Laura hebben allebei 
een inkomen van 42.000 en 
hebben ieder 8.000 euro loon-
heffing betaald. Jan is van 1955 
en zijn inkomen is loon, Laura 
is van 1950 en haar inkomen 
bestaat uit pensioen. De aftrek-
post voor hun eigen woning is 
10.000 euro (bij de ‘Belastbare 
inkomsten eigen woning’ staat 
-10.000).

Als ze deze post aftrekken bij 
Jan, moeten ze samen 1.201 
euro betalen; zetten ze alles bij 
Laura, dan betalen ze 537 euro.

Ze zoeken naar een verde-
ling en voeren ieder de helft 
van deze aftrekpost (-5.000) 
op; ze moeten dan samen 1.317 
betalen.

Nu klikken ze op de knop. 
Deze zet -4.040 bij Jan en de 
rest bij Laura. Nu betalen ze 
samen slechts 118 euro, een 
besparing van 1.083 euro 
(afbeelding 9).
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