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Antwoorden vragen opgave-3, Gerritsen - Faasse, IB2021 
 
 
1. Kunnen Henk en Erica voor 2021 nog gezamenlijk aangifte IB doen?  

Zo ja, hoe en zo neen, waarom niet en hoe moet dan aangifte worden gedaan? 
 

a. Ja, zij kunnen gezamenlijk online aangifte IB 2021 doen. 
b. Ja, alleen als Henk ervoor kiest tot de datum van overlijden fiscale partner van Erica 

te zijn. 
c. Nee, Henk kan online aangifte doen voor hemzelf en voor Erica moet hij aangifte 

doen via een F-formulier. 
d. Nee, Henk moet via een F-formulier aangifte doen voor Erica en voor hemzelf moet 

hij aangifte doen via een zgn. P-formulier. 
 
2. Kunnen Henk en Erica ervoor kiezen voor 2021 nog elkaars fiscale partner te zijn en zo 

ja, wat zou je, in dit geval adviseren? 
 

a. Ja, Henk kan ervoor kiezen nog het hele jaar fiscale partner van Erica te zijn. 
b. Ja, echter uiterlijk tot de datum van overlijden van Erica. 
c. Nee, Henk kan er niet voor kiezen om fiscale partner van Erica te zijn voor het jaar 

waarin zij overleed. 
 
3. Stel de aangifte(n) op voor Henk en Erica, wat is de uitkomst? 

 
a. Henk, Verzamelinkomen:   Betalen / ontvangen:   
b. Erica, Verzamelinkomen:   Betalen / ontvangen:              

 
4. Hebben Henk en Erica recht op huurtoeslag? Zo ja, wat is het bedrag per maand? 

 
Antwoord: € 0 (i.v.m. te hoog vermogen) 

 
5. Hebben Henk en Erica recht op zorgtoeslag? Zo ja, wat is het bedrag per maand? 

 
Antwoord: € 105 tussen € 93 en € 107 wordt goed gerekend) 

 
6. Geef aan wat het gevolg is van het overlijden van Erica op 28-11-2021 voor het recht op 

huur- en zorgtoeslag voor Henk. 
 

a. Het overlijden van Erica op 28-11-2021 heeft geen gevolg voor het eventuele recht 
op en de hoogte van de huur- en/of zorgtoeslag. 

b. Het overlijden van Erica heeft tot gevolg dat met ingang van 1-12-2021 alleen het 
eventuele recht op huurtoeslag kan wijzigen. 

c. Het overlijden van Erica heeft tot gevolg dat met ingang van 1-12-2021 alleen het 
eventuele recht op zorgtoeslag kan wijzigen. 

d. Het overlijden van Erica op 28-11-2021 heeft tot gevolg dat het eventuele recht op en 
de hoogte van de huur- en zorgtoeslag kan wijzigen. 


