
 

 
OVERZICHT AFTREKBAARHEID RENTEN VAN SCHULDEN EN KOSTEN IVM DE EIGEN WONING 
 AFTREK OPMERKING 
Rente over schulden in verband met :   
Aankoop eigen woning Ja Indien rente wordt vooruitbetaald is in jaar van betaling slechts aftrekbaar de rente die betrekking heeft op de periode tot en met 

de eerste 6 maanden van het volgende jaar (meerdere verspreiden over resterende looptijd) 
Verbouwing, verbetering of onderhoud eigen woning Ja Voor leningen gesloten binnen 6 maanden vóór of ná de verbouwing is de rente steeds aftrekbaar. Er moet wel zijn voldaan aan 

het oogmerkvereiste. Wordt een verbouwingsdepot (een aparte rekening speciaal voor de verbouwing) afgesloten, dan zijn de 
renten en kosten twee jaar lang aftrekbaar als is voldaan aan het oogmerkvereiste. Met uitzondering van de eerste 6 maanden 
moet de ontvangen rente gesaldeerd worden met betaalde rente. De verbouwing worden aangetoond met schriftelijke stukken. 

Overname gedeelte van de woning van partner met wie men in diezelfde woning gaat samenwonen Ja Echter alleen voor zover de totale schuld niet meer bedraagt dan voor de overname (d.w.z. geen aftrek voor meegefinancierde 
overwaarde) 

Overname (gedeelte) woning ter verwerving volle eigendom bij echtscheiding/verbreking samenleving Ja  
Aankoop garagebox Ja/Nee Afhankelijk van de vraag of er sprake is van een 'aanhorigheid'; is het een deel van het gebouw dat als eigen woning wordt 

aangemerkt. Bij een losse garagebox: Box III bestanddeel. 
Aanleggen/veranderen tuin Ja Kosten voor aanleg en onderhoud tuin zijn aftrekbaar. 
Vakantiewoning/tweede woning Nee  Aankoop consumptieve goederen Nee  Kosten van geldlening i.v.m. (aankoop) eigen woning   
Afsluitprovisie Ja Gemaximeerd tot 1,5% v.d. hoofdsom, met een maximum €.3.630,- 
Bereidstellingsvergoeding/provisie Ja  
Bemiddelingskosten i.v.m. hypothecaire lening Ja Op voorwaarde dat de lening daadwerkelijk tot stand komt. 
Reis- telefoon- en besprekingskosten Ja  Kosten annulering lening Nee Dit zijn kosten die verschuldigd zijn omdat een geaccepteerde offerte binnen een bepaalde periode nog geannuleerd kan worden. 
Kosten royement hypotheek Ja  Boeterente Ja Alleen als sprake is van 'echte boete' en geen sprake van vooruitbetaalde rente. 
Taxatiekosten Ja  Kosten i.v.m. aanvraag Nationale Hypotheekgarantie (NHG) Ja  
Kosten hypotheekakte,registratierecht en kadaster Ja  Rente over schulden in verband met meegefinancierde:  NB! Rente altijd aftrekbaar voorzover op 31 december 1995 is meegefinancierd 
Taxatiekosten Ja  

 
Alleen voor zover verband houdend met de schuld aangegaan ter verwerving, verbetering of onderhoud van de 
eigen woning of anders indien meegefinancierd op 31 december 2000. Oversluitkosten vallen er dus niet onder. 
(*) Rente over meegefinancierde afsluitprovisie is slechts aftrekbaar voorzover de afsluitprovisie niet meer 
bedraagt dan 1,5% van.de hoofdsom, met een maximum €.3.630 per belastingplichtige. 

Afsluitprovisie Ja * 
Notariskosten Ja 
Makelaarskosten Ja 
Overdrachtsbelasting (bestaande woning) Ja 
BTW (nieuwbouwwoning) Ja 
Vergoeding aan bouwer die onderdeel vormt van koopsom Ja 

Boeterente i.v.m. vervroegde aflossing schuld Nee Echter wél indien sprake is van een op 31 december 2000 reeds bestaande lening 
Bouwrente betrekking op periode voor tekenen voorlopig koopcontract woning Ja  Bouwrente betrekking op periode na tekenen voorlopig koopcontract woning Nee Wél indien de eigen woning is gekocht vóór 1 januari 2001 
Afkoop erfpacht, opstal of beklemming eigen woning Ja Zie artikel 3.119a, derde lid Wet IB 2001 
Hypotheekrente Nee Wél bijgeschreven rente tot en met 2000 voor bijleenhypotheken van vóór 1/7/87 en specifiek aangewezen regelingen van na 

1/7/87** 
Kosten met betrekking tot de eigen woning die geen verband houden met schulden 
Periodieke betaling erfpachtcanon, opstal of beklemming Ja Zie artikel 3.120 Wet IB 2001 
Afkoop erfpachtcanon, opstal of beklemming Nee  
Bouwrente in rekening gebracht vóór tekenen voorlopig koopcontract woning Nee  
Bouwrente in rekening gebracht na tekenen voorlopig koopcontract  woning Ja  

 
Aanvullende opmerkingen: 

 

- Wanneer sprake is van een vruchtgebruik, een recht van bewoning of een recht van gebruik, dan kan rente slechts aftrekbaar zijn als aftrekbare kosten eigen woning voorzover het vruchtgebruik, recht van bewoning of recht van gebruik is verkregen 
krachtens erfrecht 

- Aftrekbaarheid rente uiteraard onder voorbehoud van de bijleenregeling, de imputatie kapitaalverzekering eigen woning, de 30-jaarsperiode en de vermindering wegens vrijstelde ouder/kind schenking voor verwerving eigen woning. 
(**) goedgekeurde regelingen: Perspectiefhypotheek (nieuwe stijl);Van Nierop Assuradeuren NV/Lage Lasten Hypotheek (nieuwe stijl) Westland/Utrecht Hypotheekbank N.V./Netto Lasten Hypotheek (voorheen Prominent-hypotheek);SNS Bank. 

 
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend 


