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Hoofdstuk 52 

Wijzigingen 2018 en later
In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste veranderingen 
en plannen voor 2018 en soms ook voor latere jaren. De veran-
deringen vloeien voornamelijk voort uit de jaarlijkse belasting-
plannen van het kabinet die op Prinsjesdag zijn ingediend. 
Daarnaast zijn er maatregelen die al in eerdere jaren tot stand 
zijn gekomen maar pas in 2018 of later ingaan. Ook noemen 
wij plannen die bij het ter perse gaan van deze gids nog in de 
Eerste of Tweede Kamer in behandeling waren. Wij verwijzen 
steeds naar het hoofdstuk in de gids waar het onderwerp voor 
2017 uitvoerig wordt behandeld.
Naast een overzicht van de wetswijzigingen geven we u tra-
ditiegetrouw een aantal belangrijke bedragen en andere cij-
fers, zoals die gelden voor het jaar 2018.
Gratis: Belastinggids Update
Voor de allernieuwste gegevens en ontwikkelingen surft u 
naar de Belastinggids Update op internet:www.woltersklu-
wer.nl/belastinggids. In de periode januari tot en met maart 
houden wij daar de actuele ontwikkelingen en gegevens gra-
tis voor u bij.

52.1 Wijzigingen in de ondernemingssfeer 
(Hoofdstuk 10)

52.1.1 Mobiliteitsprojecten (Hoofdstuk 10.7.5 en 11.2.10)

Voordelen die burgers ontvangen in het kader van deelname 
aan aangewezen mobiliteitsprojecten van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW), zijn om doelmatig-
heidsredenen vrijgesteld van inkomstenbelasting. Vrijwel 
alle aangewezen mobiliteitsprojecten zijn geëindigd of eindi-
gen uiterlijk op 31 december 2017. De bestaande vrijstelling 
komt daarom met ingang van 1 januari 2018 te vervallen.
Vanaf 2018 gaat eenzelfde type vrijstelling gelden voor een 
categorie projecten gericht op hinderbeperking tijdens groot-
schalige wegwerkzaamheden. Ook het voordeel uit deze 
nieuwe door IenW aan te wijzen projecten wordt vrijgesteld 
van inkomstenbelasting.

52.2 Eigen woning (Hoofdstuk 13)

52.2.1 Tariefsaanpassing aftrekbare kosten eigen woning 
(Hoofdstuk 13.2)

In 2018 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met 
betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf 
kunnen worden afgetrokken met 2,45%-punt verlaagd ten 
opzichte van het tarief van de vierde schijf. In 2018 bedraagt 
het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een 
eigen woning daarom 49,5% voor zover de aftrek plaats zou 
vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

52.2.2 Eigenwoningforfait (Hoofstuk 13.3.10)

Het eigenwoningforfait bedraagt in 2018:

Als de WOZ-waarde 
meer is dan:

maar niet  
meer dan:

bedraagt het forfaitpercen-
tage:

- € 12 500 nihil
€ 12 500 € 25 000 0,25%
€ 25 000 € 50 000 0,40%
€ 50 000 € 75 000 0,55%
€ 75 000 € 1 060 000 0,70%
€ 1 060 000 - € 7420 vermeerderd met 

2,35% van de eigenwo-
ningwaarde voor zover 
deze uitgaat boven 
€ 1 060 000

52.2.3 Kamerverhuurvrijstelling (Hoofdstuk 13.3.17)

De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt € 5246.

52.2.4 Kapitaalverzekering eigen woning en spaarreke-
ning of beleggingsrecht eigen woning; overgangs-
recht (Hoofdstuk 13.6.12)

Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapi-
taalverzekering eigen woning, een beleggingsrecht eigen wo-
ning en een spaarrekening eigen woning tezamen is onbelast 
als de uitkering niet meer bedraagt dan € 164 000 en aan be-
paalde voorwaarden is voldaan.
De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 164 000 
per belastingplichtige gedurende zijn leven. Indien er sprake 
is van een fiscaal partnerschap kunnen beide partners op ver-
zoek hun vrijstelling benutten voor een uitkering ook als 
slechts één van beide partners als gerechtigde is aangewezen.

52.3 Inkomen uit sparen en beleggen (Hoofd-
stuk 16)

52.3.1 Grondslag sparen en beleggen (Hoofdstuk 16.2.)

Vanaf 1 januari 2018 zal het forfaitaire rendement van het 
inkomen uit vermogen (box 3) dichter aansluiten bij het ge-
middelde werkelijke rendement, omdat voor het rendement 
over het aan het spaardeel toegerekende gedeelte van de 
grondslag voortaan gebruik wordt gemaakt van actuelere cij-
fers. De grondslag sparen en beleggen in box 3 wordt toege-
rekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. De grond-
slag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag vermin-
derd met het heffingvrije vermogen. Voor de toerekening 
wordt gebruikgemaakt van drie vermogensschijven. Over het 
spaardeel en het beleggingsdeel wordt een forfaitair rende- 
ment van respectievelijk 0,36% en 5,38% in aanmerking geno-
men in box 3.
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Grondslag sparen 
en beleggen

Spaardeel 
0,36%

Beleggings - 
deel 5,38%

Forfaitair  
rendement

Tot en met 
€ 70 800 

67% 33% 2,02%

Van € 70 800 tot 
en met € 978 000

21% 79% 4,33%

Vanaf € 978 000 0% 100% 5,38%

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen 
heeft een belastingplichtige in 2018 recht op een hoger hef-
fingvrij vermogen van € 30 000. Indien de belastingplichtige 
het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan geldt een ge-
zamenlijk heffingvrij vermogen van € 60 000.

52.3.2 Vrijstelling contant geld (Hoofdstuk 16.5)

Er geldt een vrijstelling voor contant geld en vergelijkbare 
vermogensrechten (zoals cadeaubonnen) van € 527 per be-
lastingplichtige en dus € 1054 voor partners.

52.3.3 Schulden (Hoofdstuk 16.6)

Voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen 
worden schulden in aanmerking genomen voor zover de ge-
zamenlijke waarde meer bedraagt dan € 3000. Als de belas-
tingplichtige het hele jaar dezelfde partner heeft, geldt een 
schuldendrempel van € 6000 voor de belastingplichtige en 
diens partner samen.

52.3.4 Vrijstelling groene beleggingen (Hoofdstuk 16.7.7)

Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld groene 
beleggingen tot een gezamenlijk maximum van € 57 845. 
Groene beleggingen zijn beleggingen in fiscaal erkende groe-
ne fondsen. Indien de belastingplichtige het hele jaar dezelf-
de fiscale partner heeft dan geldt een gezamenlijke vrijstel-
ling voor groene beleggingen van € 115 690.

52.3.5 Vrijstelling voor een uitvaartverzekering (Hoofd-
stuk 16.7)

De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of een andere 
overlijdensrisicoverzekering in box 3 bedraagt € 7033.

52.3.6 Kapitaaluitkering uit levensverzekering; over-
gangsrecht (Hoofdstuk 16.12)

Voor op 14 september 1999 al bestaande kapitaalverzekerin-
gen kan onder voorwaarden een waardevrijstelling in box 3 
van maximaal € 123 428 van toepassing zijn. Indien de belas-
tingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, dan 
geldt een gezamenlijke vrijstelling van maximaal € 246 856.
Daarnaast geldt bij uitkering van een dergelijke kapitaalver-
zekering dat de uitkering tot maximaal € 123 428 kan zijn 
vrijgesteld. Indien er sprake is van fiscaal partnerschap kun-
nen beide partners op verzoek hun vrijstelling benutten voor 
een uitkering ook als slechts één van beide partners als ge-
rechtigde is aangewezen.

52.4 Heffingskortingen (Hoofdstuk 27)

52.4.1 Algemene heffingskorting (Hoofdstuk 27.3)

Per 1 januari 2018 is het maximale bedrag aan algemene hef-
fingskorting verhoogd tot € 2265. Het afbouwpercentage van 
de algemene heffingskorting is iets verlaagd en bedraagt 
vanaf die datum 4,683%. De afbouw begint in 2018 bij een 
inkomen van € 20 142. De algemene heffingskorting bouwt 
af tot nihil. Zie ook Hoofdstuk 52.20.1.

52.4.2  Aanpassingen arbeidskorting (Hoofdstuk 27.4.1)

Per 1 januari 2018 wordt het inkomen waarbij de arbeidskor-
ting afgebouwd gaat worden verhoogd naar € 33 112. Daar-
naast is de maximale arbeidskorting verhoogd tot € 3249. De 
arbeidskorting bouwt af tot nihil. Zie ook Hoofdstuk 52.20.2.

52.4.3 Afschaffing werkbonus (Hoofdstuk 27.4.3)

Met ingang van 1 januari 2018 is de werkbonus afgeschaft. 
Sinds 1 januari 2015 is de ingangsleeftijd voor het recht op 
de werkbonus jaarlijks met een jaar verhoogd, waardoor 
deze vanaf 2018 volledig is afgeschaft. Het bedrag van de 
werkbonus is vanaf 2015 niet meer aangepast.

52.4.4 Afschaffing ouderschapsverlofkorting en kortin-
gen alleenstaande ouders (Hoofdstuk 27.5 en 
27.6)

De ouderschapsverlofkorting is sinds 1 januari 2015 afge-
schaft. De fiscale stimulering van ouderschapsverlof is hier-
mee geheel vervallen.
Ook de alleenstaande-ouderkorting (en de aanvulling daarop 
voor werkenden) is vanaf 2015 vervallen. Wel is een compen-
satie opgenomen in het kindgebonden budget.

52.5 Intrekking voorstel wijziging regels voor 
vaststellen aanslag, bezwaar en navorde-
ring (Hoofdstuk 44 en 45)

Sinds 2013 was een wetsvoorstel in behandeling waarin een 
aantal regels rondom vaststellen van de aanslag, herziening 
van de aanslag, bezwaar en navordering zouden worden ge-
wijzigd. De Staatssecretaris van Financiën heeft echter in een 
brief van 10 mei 2017 aangegeven dat hij dit wetsvoorstel 
niet meer nodig acht. Deels omdat de wijzigingen niet meer 
passen binnen het beleid en deels omdat al op andere wijze 
is voorzien in enkele aanpassingen. Het wetsvoorstel zal 
spoedig worden ingetrokken.

52.6 Bedragen heffingskortingen 2018 (Hoofd-
stuk 27)

52.6.1 Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting bedraagt in 2018 voor mensen 
jonger dan de AOW-leeftijd maximaal € 2265. Voor degenen 
die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is de algemene heffings-
korting maximaal € 1157. De korting wordt verminderd met 
4,683% (boven AOW-leeftijd 2,389%) van het box 1-inkomen 
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boven € 20 142. Bij een belastbaar inkomen uit werk en wo-
ning van € 68 507 of meer bedraagt de algemene heffingskor-
ting nihil.

52.6.2 Arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de hoogte 
van uw arbeidsinkomsten (zie Hoofdstuk 27.5.7). Bij een ar-
beidsinkomen van € 123 362 of meer bedraagt de arbeidskor-
ting nihil.
 
Arbeidskorting als u op 31 december 2018 nog niet de AOW-
leeftijd hebt bereikt

Arbeidsinkomen 
meer dan

Arbeidsinkomen 
niet meer dan

Arbeidskorting

- € 9 468 1,764% van uw arbeids-
inkomen (maximaal 
€ 167)

€ 9 468 € 20 450 € 167 plus 28,064% van 
uw arbeidsinkomen ver-
minderd met € 9 468

€ 20 450 € 33 112 € 3 249
€ 33 112 - € 3 249 min 3,6% van uw 

arbeidsinkomen ver-
minderd met € 33 112

Arbeidskorting als u op 31 december 2018 de AOW-leeftijd 
hebt bereikt

Arbeidsinkomen 
meer dan

Arbeidsinkomen 
niet meer dan

Arbeidskorting

- € 9 468 0,901% van uw arbeidsin-
komen (maximaal € 86)

€ 9 468 € 20 450 € 86 plus 14,320% van 
uw arbeidsinkomen  
verminderd met € 9 468

€ 20 450 € 33 112 € 1 659
€ 33 112 - € 1 659 min 1,764% van 

uw arbeidsinkomen  
verminderd met € 33 112

52.6.3 Werkbonus

Per 1 januari 2018 is de werkbonus afgeschaft.

52.6.4 Alleenstaande-ouderkorting

De alleenstaande-ouderkorting is in 2015 afgeschaft.

52.6.5 Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting voor 2018 bedraagt € 728.

52.6.6 Kortingen voor ouderen

Voor de ouderenkorting geldt in 2018 een inkomensgrens van 
€ 36 346. De korting zelf is € 1418. Ouderen boven deze inko-
mensgrens krijgen een ouderenkorting van € 72. De alleen-
staande-ouderenkorting bedraagt voor 2018 € 423.

52.6.7 Korting groene beleggingen

De heffingskorting voor groene beleggingen is 0,7% van het in 
box 3 vrijgestelde bedrag (€ 57 845) en daardoor maximaal 
€ 405 (voor partners € 810). Dit geldt voor iedereen, ongeacht 
de leeftijd.

52.6.8 Levensloopverlofkorting

De levensloopverlofkorting bedraagt € 210 per jaar waarin 
stortingen zijn gedaan. De levensloopregeling geldt vanaf 
2012 alleen nog als overgangsregeling, maar daarin kan geen 
levensloopverlofkorting meer worden opgebouwd. Alleen de 
tot en met 2011 opgebouwde korting blijft in stand.

52.6.9 Ouderschapsverlofkorting

De ouderschapsverlofkorting is in 2015 afgeschaft.

52.6.10 Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden 
(Hoofdstuk 27.8)

Deze heffingskorting is afgeschaft per 1 januari 2016.
 
De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in 2018 
€ 1052, te verhogen met 6,159% van uw arbeidsinkomsten, 
voor zover deze uitstijgen boven het bedrag van € 4934.

52.7 Schijventarief (Hoofdstuk 31)

Zie voor het schijventarief in 2018 Hoofdstuk 54.

52.8 Overige bedragen, percentages, etc.

52.8.1 Zorgverzekeringswet (Hoofdstuk 34)

Voor de op aanslag verschuldigde inkomensafhankelijke bij-
drage Zorgverzekeringswet geldt in 2018 een tarief van 6,90%. 
Het verlaagde tarief is 5,65%. Het maximale bijdrage-inkomen 
waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend, 
bedraagt € 54 614.

52.8.2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (Hoofdstuk 
10.9.1.5)

In 2018 geldt de volgende tabel:

Investeringsbedrag 
meer dan

Maar niet 
meer dan

Kleinschaligheidsinveste-
ringsaftrek

 € 2 300 0
€ 2 300 € 56 642 28% van het 

investerings bedrag
€ 56 642 € 104 891 € 15 863
€ 104 891 € 314 673 € 15 863, verminderd 

met 7,56% van het ge-
deelte van het investe-
ringsbedrag dat de 
€ 104 891 te boven gaat

€ 314 673  - 0
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52.8.3 Energie-investeringsaftrek (Hoofdstuk 10.9.2)

U komt in 2018 voor energie-investeringsaftrek in aanmer-
king als u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen die 
in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie. Al-
leen bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van € 2500 
of meer tellen mee.
De energie-investeringsaftrek geldt voor investeringen tot een 
maximum van € 121 000 000 per jaar. De energie-investe-
ringsaftrek is 54,5% van het investeringsbedrag.

52.8.4 Milieu-investeringsaftrek (Hoofdstuk 10.9.3)

U komt in 2018 voor de milieu-investeringsaftrek in aanmer-
king als u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen die 
in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse 
milieu. Alleen bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag 
van € 2500 of meer tellen mee tot een maximum van 
€ 25 000 000. De milieu-investeringsaftrek is 36,0% van het 
investeringsbedrag bij categorie I-investeringen, 27% bij cate-
gorie II-investeringen en 13,5% bij categorie III-investeringen.

5.8.5 Desinvesteringsbijtelling (Hoofdstuk 10.9.4)

Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel wordt voor de des-
investeringsbijtelling eenzelfde percentage gehanteerd als 
destijds bij de aankoop aan investeringsaftrek werd toege-
past.
Als u in 2018 voor niet meer dan € 2300 (zelfde bedrag als in 
2017) aan bedrijfsmiddelen verkoopt, wordt geen desinveste-
ringsbijtelling toegepast.

52.8.6 Oudedagsreserve (Hoofdstuk 10.11.2)

Het maximale bedrag voor 2018 is € 8775. Het percentage is 
gedaald ten opzichte van 2017 naar 9,44%.

52.8.7 Zelfstandigenaftrek (Hoofdstuk 10.12.3)

In 2018 geldt een vast bedrag van € 7280. Komt u in aanmer-
king voor de startersaftrek (zie Hoofdstuk 10.12.3.2), dan kunt 
u in 2018 € 2123 bij de zelfstandigenaftrek optellen. De bedra-
gen zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2017. Ondernemers 
die op 31 december 2017 de AOW-leeftijd hebben bereikt 
hebben recht op 50% van de bedragen.

52.8.8 MKB-winstvrijstelling (Hoofdstuk 10.13)

Het percentage van de MKB-winstvrijstelling is voor 2018 net 
als voor 2017 14%.

52.8.9 Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (Hoofdstuk 
10.12.4)

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk bedraagt in 2018 
€ 12 623. Als u in de afgelopen vijf jaar de aftrek voor speur- 
en ontwikkelingswerk maximaal twee jaar hebt gehad en u in 
een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen on-
dernemer was, wordt de aftrek verhoogd met € 6315 (aanvul-
lende S&O-aftrek starters).

52.8.10 Reisaftrek (Hoofdstuk 9)

Tabel reisaftrek 2018

Van meer dan Maar niet meer dan Op jaarbasis

 10 km  
10 km 15 km 449
15 km 20 km 598
20 km 30 km 999
30 km 40 km 1239
40 km 50 km 1615
50 km 60 km 1797
60 km 70 km 1993
70 km 80 km 2062
80 km  2090

Het kilometerbedrag bij een enkelereisafstand van meer dan 
90 kilometer (zie Hoofdstuk 9.3.7.3) bedraagt in 2018 € 0,23. 
De maximumaftrek bedraagt € 2090.

52.8.11 Lijfrentevoorzieningen (Hoofdstuk 17)

De premie voor een tijdelijke oudedagslijfrente (zie Hoofd-
stuk 17.5.4) komt in 2018 voor aftrek in aanmerking voor zo-
ver deze betrekking heeft op uitkeringen tot maximaal 
€ 21 483 per jaar.
De maximaal aftrekbare lijfrentepremie voor 2018 is als volgt:
jaarruimte (Hoofdstuk 17.7.4) maximaal € 12 362;
reserveringsruimte (Hoofdstuk 17.7.5) € 7167;
reserveringsruimte voor 55+'ers € 14 152;
AOW-franchise voor berekening premiegrondslag (Hoofdstuk 
17.7.4) € 12 129;
maximum premiegrondslag (Hoofdstuk 17.7.4) € 105 075.
Afkoop van een kleine lijfrente (Hoofdstuk 17.8.4.1) is in 2018 
mogelijk als de waarde niet meer bedraagt dan € 4351. Dit 
geldt ook als sprake is van een lijfrentespaarrekening of een 
lijfrentebeleggingsrecht.

52.8.12 Aanslag- en teruggaafgrens

De bedragen zijn iets gewijzigd ten opzichte van 2017. Een 
verplichte aanslag over 2018 wordt opgelegd bij een te beta-
len bedrag van meer dan € 46 (zie Hoofdstuk 37.2). Bij bedra-
gen boven € 14 volgt over 2018 steeds een teruggaaf (zie 
Hoofdstuk 38).

52.8.13 Vrijwilligersregeling (Hoofdstuk 6.2.12)

De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding bedraagt in 2018 € 150 
per maand en € 1500 per jaar.
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54.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u de informatie om uw verschul-
digde belasting/premie over 2018 snel te berekenen. U hebt 
daarbij nodig de voor u geldende heffingskorting en de juiste 
tarieftabel. Het schijventarief 2018 zoals dat geldt voor het 
belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) treft u hier-
onder. In de tabel geven wij het gecombineerde tarief, be-
staande uit het tarief voor de inkomstenbelasting ('IB') en de 
premies volksverzekeringen ('premies').
Eerst vermelden wij de basisgegevens voor de tarieftabellen. 
Vervolgens geven wij de bedragen van de heffingskortingen, 
met in het kort de voorwaarden. Meer informatie vindt u in 
Hoofdstuk 27 (jaar 2017) en Hoofdstuk 52 (wijzigingen 2018).
Daarna zijn de tarieftabellen opgenomen voor de verschul-
digde belasting/premie in box 1; de tabellen verschillen om-
dat bij het bereiken van de AOW-leeftijd minder premie (geen 
premie AOW) verschuldigd is. Wij hebben de algemene tabel 

opgenomen voor personen die op 31 december 2018 de AOW-
leeftijd nog niet hebben bereikt. Daarnaast zijn twee speciale 
tabellen opgenomen voor personen die de AOW-leeftijd vóór 
1 januari 2018 hebben bereikt, een tabel voor personen gebo-
ren op of na 1 januari 1946 en een tabel voor personen gebo-
ren vóór 1 januari 1946; het verschil in die tabellen ontstaat 
door de wat afwijkende lengte van de tweede tariefschijf.
Als in de loop van 2018 de AOW-leeftijd wordt bereikt, kun-
nen de tabellen niet worden gebruikt; zie hierna.

54.2 Tarieftabellen 2018

Algemeen tarief box 1; AOW-leeftijd op 31 december 2018 nog 
niet bereikt
Het algemene tarief voor de belasting en premie volksverze-
keringen in box 1 (voor personen die op 31 december 2018 de 
AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt) ziet er voor 2018 als 
volgt uit:

Hoofdstuk 54 

Tarieftabellen 2018

Belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan Belasting Premie Totaal

€ 0 t/m € 20 142 8,90% 27,65% 36,55%
€ 20 142 t/m € 33 994 13,20% 27,65% 40,85%
€ 33 994 t/m € 68 507 40,85% - 40,85%
€ 68 507 en hoger  51,95% - 51,95%

Tarief box 1; AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 2018 en geboren op of na 1 januari 1946
Als u vóór 1 januari 2018 de AOW-leeftijd hebt bereikt en bent geboren op of na 1 januari 1946 ziet het tarief voor de belasting en 
premie volksverzekeringen in box 1 er voor 2018 als volgt uit:

Belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan Belasting Premie Totaal

€ 0 t/m € 20 142 8,90% 9,75% 18,65%
€ 20 142 t/m € 33 994 13,20% 9,75% 22,95%
€ 33 994 t/m € 68 507 40,85% - 40,85%
€ 68 507 en hoger  51,95% - 51,95%

Tarief box 1; geboren vóór 1 januari 1946
Als u bent geboren vóór 1 januari 1946 ziet het tarief voor de belasting en premie volksverzekeringen in box 1 er voor 2018 als volgt uit:

Belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan Belasting Premie Totaal

€ 0 t/m € 20 142 8,90% 9,75% 18,65%
€ 20 142 t/m € 34 404 13,20% 9,75% 22,90%
€ 34 404 t/m € 68 507 40,85% - 40,85%
€ 68 507 en hoger  51,95% - 51,95%

Tarief als u in de loop van 2018 de AOW-leeftijd bereikt
Als u in de loop van 2018 de AOW-leeftijd bereikt gelden de 
schijflengtes van de eerstgenoemde twee tabellen. Er is dan 
echter geen algemeen geldend percentage voor de premie te 
geven. Dan geldt een gemiddeld percentage dat afhankelijk is 
van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Tot de 
maand dat u de AOW-leeftijd bereikt betaalt u het hoge per-
centage, daarna het lage percentage.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Het tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverze-
keringswet 2018 dat via de werkgeversheffing loopt, is 6,90%. 
Het verlaagde tarief voor de inhouding op pensioenen en der-
gelijke is 5,65%. Het maximum aan bijdrage-inkomen voor 
2017 is € 54 614.
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Tabel heffingskortingen 2018

Soort heffings-
korting

Bedrag tot 
AOW-leeftijd

Bedrag vanaf 
AOW-leeftijd

Voor wie?

Algemene hef-
fingskorting

max. € 2265 max. € 1157 Voor iedereen. De heffingskorting wordt verminderd voor inkomens boven 
€ 20 142 met 4,683% (2,389% AOW leeftijd) tot maximaal nihil. Zie Hoofdstuk 
52.20.1.

Arbeidskorting max. €  3249 max. € 1659 Als u winst, loon of ander inkomen uit tegenwoordige arbeid hebt. Het be-
drag is afhankelijk van uw arbeidsinkomsten. De arbeidskorting wordt ver-
minderd voor inkomens boven € 33 112 tot maximaal nihil. Zie Hoofdstuk 
52.20.2.

Werkbonus - - De werkbonus is per 1 januari 2018 afgeschaft.
Inkomensafhan-
kelijke combina-
tiekorting

max. € 2801 max. € 1430 Als u met werken meer verdient dan € 4934 (of als u in aanmerking komt 
voor de zelfstandigenaftrek) en ten minste één inwonend kind jonger is dan 
12 jaar. De korting krijgt u alleen als u geen fiscale partner hebt of als u wel 
een fiscale partner hebt en die met werken meer verdient dan u. De korting 
is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomsten. Zie Hoofdstuk 
52.20.4.

Levensloopverlof-
korting

€ 210 - Bij opname van een tegoed uit de levensloopregeling voor onbetaald verlof. 
Geldt nog uitsluitend als een overgangsregeling.

Jonggehandicap-
tenkorting

€ 728 - Als u een uitkering of arbeidsondersteuning ontvangt op grond van de Wet 
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (vanaf 2015 genaamd Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (Wajong). U krijgt de 
jonggehandicaptenkorting niet als voor u de ouderenkorting geldt.

Ouderenkorting - € 1418 Als u op 31 december 2018 de AOW-leeftijd hebt bereikt. De korting is afhan-
kelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomsten; de maximale ouderenkorting 
geldt bij een inkomen van niet meer dan € 36 346. Bij een hoger inkomen be-
draagt de ouderenkorting € 72.

Alleenstaande-
ouderenkorting

- € 423 Als u recht hebt op een AOW-uitkering als alleenstaande of alleenstaande ou-
der.

Heffingskorting 
groene beleggin-
gen

max. € 405 max. € 405 Voor beleggingen in een groenfonds. De korting is 0,7% van de in box 3 vrij-
gestelde beleggingen. Als u heel 2018 een fiscale partner hebt is het maxi-
mum € 810.

Tijdelijke hef-
fingskorting 
vroeggepensio-
neerden

- - Vervallen per 1 januari 2016.
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Hoofdlijnen berekening verschuldigde belasting/premie 2018 

Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (zie hoofdstuk 2.16) € ……..    

Verschuldigd op basis van de tabel (u neemt de belasting/premie over het in de tabel voorkomende af-
geronde inkomen, verhoogd met het percentage in de noot onderaan de bladzijde over het meerdere)

€ ……..    

Bij: Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning € …….. +   

Totale belasting box 1   € ……..  
Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang € ……..    
Verschuldigd 25%   € ……..  

Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen     
Saldo vermogen 2018 (per 1/1) € ……..    
af: heffingvrij vermogen     
— per partner € 30 000 € …….. —   

Grondslag box 3 € ……..    
Belastbaar inkomen sparen en beleggen:     
Percentage van grondslag box 3 € ……..    
Verschuldigd 30% over belastbaar inkomen sparen en beleggen   € …….. +

Totaal verschuldigde belasting/premie, voor verrekening heffingskorting   € ……..  
Af: totaal heffingskortingen (zie hiervoor)   € …….. —

Verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen   € ……..  

Ouderentoeslag vervallen
De ouderentoeslag in box 3 is met ingang van 1 januari 2016 komen te vervallen.
 
Schijventarief 2018 voor personen die op 31 december 2018 de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Bij een belastbaar inkomen box 1 van Bedraagt de heffing het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met 
het in kolom IV vermelde percentage van het gedeelte van het belast-
bare inkomen box 1 dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

meer dan doch niet meer dan   

I II III IV

€ - € 20 142 € - 8,90% IB + 27,65% premies = 36,55%
€ 20 142 € 33 994 € 7 362 13,20% IB + 27,65% premies = 40,85%
€ 33 994 € 68 507 € 13 020 40,80% IB
€ 68 507 € - € 27 119 51,95% IB

Schijventarief 2018 voor personen die de AOW-leeftijd vóór januari 2018 hebben bereikt en geboren op of na 1 januari 1946

Bij een belastbaar inkomen box 1 van Bedraagt de heffing het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met 
het in kolom IV vermelde percentage van het gedeelte van het belast-
bare inkomen box 1 dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

meer dan doch niet meer dan   

I II III IV

€ - € 20 142 € - 8,90% IB + 9,75% premies = 18,65%
€ 20 142 € 33 994 € 3 756 13,20% IB + 9,75% premies = 22,95%
€ 33 994 € 68 507 € 6 936 40,85% IB
€ 68 507 € - € 21 034 51,95% IB
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Schijventarief 2018 voor personen geboren vóór 1 januari 1946

Bij een belastbaar inkomen box 1 van Bedraagt de heffing het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met 
het in kolom IV vermelde percentage van het gedeelte van het belast-
bare inkomen box 1 dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

meer dan doch niet meer dan   

I II III IV

€ - € 20 142 € - 8,90% IB + 9,75% premies = 18,65%
€ 20 142 € 34 404 € 3 756 13,20% IB + 9,75% premies = 22,95%
€ 34 404 € 68 507 € 7 030 40,85% IB
€ 68 507 € - € 20 961 51,95% IB
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