
Denk aan "middeling" voor de belastingen .... 

 

Laatst, tijdens het Bourgondische "Preuvenemint" op het mooie Vrijthof van Maastricht, werd 

ik regelmatig aangesproken door mensen over mijn eigen belastingadviespraktijk en over mijn 

periodieke fiscale columns op mijn Facebook pagina. 

 

Ook door mensen die ik helemaal niet ken(de), maar blijkbaar toch frequent mijn fiscale 

opinies volgen(den) en van het bestaan van mijn eigen belastingadviespraktijk wisten. 

 

Dat doet deugd, moet ik eerlijk gezegd bekennen. Als fiscalist de pen pakken om periodiek 

verslag uit te brengen van de "fiscale slagvelden" vereist een ijzeren discipline. Maar ik vind 

het ook leuk om over fiscaliteit te rapporteren. Het is toch mijn boterham. 

 

Grappig fenomeen zo'n Facebook column. Als een razend vuurtje gaan de columns dan over 

de digitale snelweg. Alleen zorgen dat ik geen fiscale onzin verkondig. 

 

Zo werd ik afgelopen vrijdagavond aangesproken, over het feit dat ik met name vanuit de 

"positie van de ondernemer" mijn columns schreef; of ik niet meer vanuit de "positie van de 

particulier" uit de hoek kon komen. Uiteraard, geen probleem, ik doe mijn best, beloofde ik de 

beste man. Bij deze dan ook meteen een bijdrage over "middeling van belastingen". Niet 

onbelangrijk, maar nog wel eens ten onrechte vergeten. 

 

"Middeling", wat is dat nu precies ? Heeft u de laatste drie jaren een afwisselend inkomen 

gehad in box 1 (Wet IB 2001), dan bestaat er wellicht voor u een mogelijkheid om via 

"middeling" nog belastinggeld terug te krijgen. Bij "middeling" wordt de belasting als het 

ware herrekend op basis van het gemiddelde inkomen van u in box 1 over de voorgaande 3 

jaren. Op deze manier kan de nadelige werking van het progressieve tarief van box 1 in de 

Wet IB 2001 ongedaan worden gemaakt.  

 

Bij "middeling" wordt het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de herrekende 

belasting terugbetaald. De fiscus heeft wel een drempel van € 545 in het leven geroepen. Maar 

toch, de faciliteit van de "middeling" kan óók u wellicht belastingvoordeel opleveren. 

 

Bijvoorbeeld, als u door een eenmalige "goudenhanddruk" annex ontslaguitkering van uw ex-

werkgever, in een jaar substantieel meer verdient, dan in voorgaande jaren, kan "middeling" 

uitkomst bieden. Om op die manier het leed van de progressieve belastingtarieven in box 1 

(helpen) te verzachten.  

 

Het verzoek om "middeling" moet u indienen binnen 36 maanden nadat de laatste 

belastingaanslag over de drie jaren van het "middelingstijdvak" onherroepelijk is geworden. 

Wees dus altijd alert en bewaak de termijnen. 

 

Zo ziet u maar, is een supergezellig Preuvenemint niet alleen goed voor de sociale contacten 

en om gezellig met vrienden en vriendinnen op stap te gaan, af en toe doe je dan ook nog eens 

creativiteit op ... in mijn geval onder andere voor een nieuwe fiscale column. 

 

U, in ieder geval véél succes als u het "middelen" (alsnog) gaat overwegen. Consulteer een 

fiscalist, voordat u zich in het diepe gaat storten. Succes ermee !! 
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