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Beste INA-gebruiker, 

De schoolvakanties zijn weer voorbij en wij zitten alweer in begin september.  

Wij hebben deze zomer lekker doorgewerkt en hebben in INA weer verschillende 

aanpassingen gedaan, hieronder vindt u een opsomming van de laatste 

aanpassingen. 

 

UPDATES vanuit INA 

• Aanpassingen jusvergelijking 

 
In de jusvergelijking is de post Aandeel kosten kinderen (incl. zorgkorting) aangepast. Er zijn voor 

deze post nu drie opties mogelijk, namelijk: 

  

X Post 141 – bedrag KGB 

O Post 141 

O Zelf invullen 

 Als standaard optie wordt bij een nieuwe berekening gerekend met de optie: Post 141 – bedrag 

KGB. Bij deze optie wordt alleen het eigen aandeel in de kosten van de kinderen meegenomen wat 

niet gedekt wordt door het kindgebonden budget. 
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• Aanpassing post 111 in Box 3 

 

In INA wordt het voordeel uit sparen en beleggen van post 111 standaard berekend volgens de 

fictieve verdeling. Maar wilt u het voordeel uit sparen en beleggen conform de werkelijke 

verdeling van het spaargeld en beleggingen berekenen, dan kunt u hiervoor Hulpmiddel box 3 

inkomen gebruiken. Het berekende voordeel uit sparen en beleggen kunt u dan handmatig 

invullen in post 111. 

  

Hulpmiddel box 3-inkomen – nieuwe methode >>> 

Met dit hulpmiddel kan het box 3-inkomen (belastbaar inkomen uit sparen en belegen) met de 

nieuwe methode worden berekend. Dit inkomen kunt u (indien van toepassing) invullen in post 

111. 

  
Uitleg Belastingdienst nieuwe berekening box 3-inkomen >>> 

 
 
 

• Printen/PDF met minimale marges 

 

In het printmenu van INA is een nieuwe 

optie toegevoegd waarbij de print/pdf 

zonder zijkant marge wordt geprint. Dit kan 

handig zijn wanneer je een INA berekening 

wilt opnemen in bijvoorbeeld een Word 

document. Je voorkomt dan dat je 2x witte 

zijkant rand krijgt in je document. 

Deze nieuwe optie vind je onder aan in het 

printmenu onder ”Minimale marge”. 

 

  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/hulpmiddel-box-3-inkomen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/nieuwe-berekening-box-3-inkomen
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• TIP ! Anoniem printen 

 

Standaard worden op de print de namen van partijen  weergegeven zoals deze in het begin 

van de berekening bij de casus gegeven zijn ingevuld. Maar wanneer je op de print een andere 

naam of bijvoorbeeld man / vrouw, vul dan iets in bij ”Weergave naam”. Op de print/PDF zal 

dan alleen deze aangepaste naam verschijnen.  

 
 

GEBRUIKERSTRAININGEN INA 

Wij organiseren regelmatig algemene gebruikerstrainingen, 

waaraan iedereen kosteloos kan meedoen. De eerst 

volgende training is op maandag 31 oktober van 14 tot 16 

uur (online via MS Teams). 

Meer info over de gebruikerstrainingen >>> 

 
 
 

ALIMENTATIEREKEN CURSUSSEN 

Ook geven wij verschillende cursussen op het gebied van 

alimentatierekenen. Deze cursussen worden gehouden bij 

Sdu in Den Haag. 

Kosten: € 195 excl. btw voor INA leden & 5 NOvA / MfN 

punten 

Meer info over de basiscursus (13 oktober) >>>  

Meer info over de verdiepingscursus (10 november) >>> 

 

VRAGEN OVER INA 
Heeft u vragen of wilt u wat hulp bij een berekening? Bel of mail ons dan gerust. Wij helpen u 

graag en denken graag met u mee.    INA SUPPORTLIJN: 070 - 378 93 23   of   ina-pfr@sdu.nl 

https://portal.ina-pfr.nl/gebruikerstrainingen/
https://www.sdujuridischeopleidingen.nl/producten/6713/basiscursus-alimentatierekenen
https://www.sdujuridischeopleidingen.nl/producten/6716/verdiepingscursus-alimentatierekenen
mailto:ina-pfr@sdu.nl

