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Hoofdstuk 52 

Wijzigingen 2020 en later
In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste veranderingen en 
plannen voor 2020 en soms ook voor latere jaren. De veranderin-
gen vloeien voornamelijk voort uit de jaarlijkse belastingplannen 
van het kabinet die op Prinsjesdag zijn ingediend. Daarnaast zijn 
er maatregelen die al in eerdere jaren tot stand zijn gekomen 
maar pas in 2020 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 2019 uitvoerig wordt behandeld.
Naast een overzicht van de wetswijzigingen geven we u tradi-
tiegetrouw een aantal belangrijke bedragen en andere cijfers, 
zoals die gelden voor het jaar 2020.

Gratis: Belastinggids Update
Voor de allernieuwste gegevens en ontwikkelingen surft u 
naar de Belastinggids Update op internet:
www.wolterskluwer.nl/belastinggids. In de periode januari 
tot en met maart houden wij daar de actuele ontwikkelingen 
en gegevens gratis voor u bij.

52.1 Aangifte inkomstenbelasting 
(Hoofdstuk 1 en 46)

52.1.1 Belastingrente en tijdig indienen (Hoofdstuk 1 en 46)

Met ingang van 1 januari 2019 wordt géén belastingrente in 
rekening gebracht als u de aangifte inkomstenbelasting van 
het vorige jaar vóór 1 mei van het lopende jaar heeft inge-
diend en de aanslag wordt vastgesteld over een komstig de 
aangifte.

52.1.2 Invoering twee schijvenstelsel

In 2020 geldt een 'twee schijvenstelsel', bestaande uit een 
standaardtarief en een hoog tarief. In eerste instantie was dat 
voorzien per 1 januari 2021, maar de wetgever heeft de invoe-
ring vervroegd. Voor veel belastingplichtigen zou het een gun-
stig effect moeten hebben op de koopkracht, aldus de fiscale 
wetgever. Het gecombineerde inkomstenbelasting- en premie 
volksverzekeringstarief bedraagt in 2020 standaard 37,35%, 
het hogere tarief is 49,50%. Dat hogere tarief geldt voor box 
1-inkomens voor zover meer dan € 68 507. Let op, er wordt 
gesproken over een ̎twee schijvenstelsel̎ op basis van het ge-
combineerde tarief. De wet gaat uit van drie schijven, waarin 
de afzonderlijke percentages verschillen. U ziet dat ook terug 
in de tariefstabellen die wij hebben opgenomen in de Belas-
tinggids. Dit is bijvoorbeeld van belang als u alleen inkomsten-
belasting of alleen premie volksverzekeringen verschuldigd 
bent. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn in 
2020 iets hoger.

52.1.3 Afbouw tarief aftrekposten (Hoofdstuk 1)

Met ingang van 1 januari 2020 geldt dat de zogenoemde 
'grondslagverminderende posten' nog slechts maximaal in 
aftrek worden gebracht tegen 46%. Dat percentage wordt de 
komende jaren elk jaar met 3%-punt verlaagd, totdat in 2023 
het maximale aftrektarief (ongeveer) 37% is. 

Dit geldt voor:
- de ondernemersaftrek:
- de MKB-winstvrijstelling:
- de terbeschikkingstellingsvrijstelling;
- de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning: 
- de persoonsgebonden aftrek.
Belastingplichtigen met een inkomen dat - vóór toepassing 
van deze aftrekposten - meer dan € 68 507 bedraagt (2020), 
ondervinden hierdoor minder voordeel van deze aftrekposten.

52.2 Privégebruik auto (Hoofdstuk 8)

52.2.1 Begrenzing en verlaging milieukorting op de bij-
telling emissievrije auto’s (Hoofdstuk 8.4.8.1)

De bijtelling is een forfaitaire waarderingswijze van het privé-
voordeel dat een ondernemer, resultaatgenieter of werknemer 
heeft van de auto van de zaak. Het algemene percentage van 
de bijtelling is 22% van de cataloguswaarde. Voor emissievrije 
auto’s, zoals elektrische auto’s geldt een milieukorting op de 
bijtelling. Voor 2019 bedroeg het bijtellingspercentage voor 
emissievrije auto’s hierdoor 4% . Dit lagere percentage geldt 
alleen voor het deel van de cataloguswaarde tot en met 
€ 50 000. Op het deel van de cataloguswaarde boven € 50 000 
is het algemene bijtellingspercentage van 22% (zonder korting) 
van toepassing. Vanaf 2020 wordt de milieukorting voor emis-
sievrije auto’s stapsgewijs verlaagd. Vanaf 1 januari 2020 is de 
bijtelling daardoor 8% en geldt deze over een cataloguswaarde 
tot € 45 000. Het voordeel in de bijtelling voor emissievrije au-
to’s wordt de komende jaren verder afgebouwd.

52.3 Terbeschikkingstellingsregeling 
(Hoofdstuk 12)

52.3.1 Terbeschikkingstellingsvrijstelling

De terbeschikkingstellingsvrijstelling vermindert het bedrag 
aan belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden met 
12%. Hierdoor bent u minder inkomstenbelasting verschul-
digd. Voor zover uw inkomen valt in de hoogste schijf van de 
tarieftabel in box 1, verzilvert u in 2020 die vermindering te-
gen een belastingtarief van 46%.

52.4 Eigen woning (Hoofdstuk 13)

52.4.1 Tariefsaanpassing aftrekbare kosten eigen woning 
(Hoofdstuk 13.2)

In 2020 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met 
betrekking tot een eigen woning in de hoogste belastingschijf 
kunnen worden afgetrokken met 3,5%-punt verlaagd ten op-
zichte van het toptarief. In 2020 bedraagt het tarief voor de 
aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daar-
om 46% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het ta-
rief van de hoogste schijf.
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52.4.2 Eigenwoningforfait (Hoofdstuk 13.3.10)

Het eigenwoningforfait bedraagt in 2020:

Als de WOZ-waar-
de meer is dan:

maar niet 
meer dan:

bedraagt het forfaitpercentage 
op jaarbasis:

- € 12 500 nihil
€ 12 500 € 25 000 0,20% van deze waarde
€ 25 000 € 50 000 0,35% van deze waarde
€ 50 000 € 75 000 0,45% van deze waarde
€ 75 000 € 1 090 000 0,60% van deze waarde
€ 1 090 000 - € 6 540 vermeerderd met 2,35% 

van de eigenwoningwaarde 
voor zover deze uitgaat bo-
ven € 1 090 000

52.4.3 Aftrek wegens geen of geringe eigenwoning-
schuld (Hoofdstuk 13.9)

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen 
of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde 'Hillen-rege-
ling') beperkt. Deze aftrek wordt over 30 jaar uitgefaseerd. 
De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3 procentpunt verlaagd. In 
2020 kan 93 1/3% van het verschil tussen de voordelen uit 
eigen woning en de op deze voordelen drukkende aftrekbare 
kosten in aftrek worden gebracht.

52.5 Aanmerkelijkbelangregime 
(Hoofdstuk 15)

52.5.1 Verliezen (Hoofdstuk 15.15)

De voorwaartse verliesverrekeningstermijn voor verliezen uit 
een aanmerkelijk belang is met ingang van 1 januari 2019 ver-
kort van 9 jaar naar 6 jaar. De nieuwe termijn geldt voor verlie-
zen die zijn ontstaan in 2019 of later. Voor verliezen van 2018 en 
daarvoor, geldt de oude voorwaartse verliesverrekeningstermijn 
van 9 jaar. Dit betekent dat een verlies uit 2018 maximaal voor-
waarts verrekenbaar is met inkomen uit aanmerkelijk belang in 
2027 en dat een verlies uit 2019 uiterlijk verrekend kan worden 
met inkomen uit aanmerkelijk belang in 2025. Overigens be-
paalt de wet dat u altijd eerst de oudste verliezen verrekend.

52.5.2 Wetsvoorstel excessief lenen

Het voornemen bestaat om aanmerkelijkbelanghouders te 
ontmoedigen om 'bovenmatig' (excessief) te lenen bij hun 
'eigen' vennootschap.  Als u een aanmerkelijk belang houdt 
en voor meer dan € 500 000 aan schulden heeft aan die ven-
nootschap, dan wordt het meerdere - dus boven die drempel 
- gezien als belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang 
waarover direct belasting moet worden betaald. Voor het be-
rekenen van die belasting wordt uitgegaan van het normale 
tarief voor box 2. Deze regels zouden moeten gaan gelden met 
ingang van 1 januari 2022. Wij merken wel op dat nog niet 
duidelijk is of en hoe de regels precies zullen gaan gelden. 
Vanuit verschillende hoeken is kritiek geuit op het voorstel.

52.6 Inkomen uit sparen en beleggen 
(Hoofdstuk 16)

52.6.1 Grondslag sparen en beleggen (Hoofdstuk 16.2.)

De grondslag sparen en beleggen in box 3 wordt toegerekend 
aan een spaardeel en een beleggingsdeel. De grondslag spa-
ren en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met 
het heffingvrije vermogen. Voor de toerekening wordt ge-
bruikgemaakt van drie vermogensschijven.

Grondslag sparen en 
beleggen

Spaardeel Beleggingsdeel Forfaitair 
rendement

Tot en met € 72 797 67% 33% 1,80%
Van € 72 797 tot en 
met € 1 005 572

21% 79% 4,22%

Vanaf € 1 005 572 0% 100% 5,33%

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen 
heeft een belastingplichtige in 2020 recht op een hoger hef-
fingvrij vermogen van € 30 846. Indien de belastingplichtige 
het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan geldt een ge-
zamenlijk heffingvrij vermogen van € 61 692.

52.6.2 Schulden (Hoofdstuk 16.6)

Voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen 
worden schulden in aanmerking genomen voor zover de ge-
za men lij ke waarde meer bedraagt dan € 3 100. Als de belas-
tingplichtige het hele jaar dezelfde partner heeft, geldt een 
schuldendrempel van € 6 200 voor de belastingplichtige en 
diens partner samen.

52.6.3 Vrijstelling groene beleggingen (Hoofdstuk 16.7.7)

Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld groene 
beleggingen tot een gezamenlijk maximum van € 59 477. 
Groene beleggingen zijn beleggingen in fiscaal erkende 
groene fondsen. Indien de belastingplichtige het hele jaar de-
zelfde fiscale partner heeft dan geldt een ge za men lij ke vrij-
stelling voor groene beleggingen van € 118 954. 

52.7 Heffingskortingen (Hoofdstuk 27)

52.7.1 Algemene heffingskorting (Hoofdstuk 27.3)

Per 1 januari 2020 is het maximale bedrag aan algemene hef-
fingskorting verhoogd tot € 2 711 (dat was € 2 477 in 2019). 
Het afbouwpercentage van de algemene heffingskorting is iets 
verhoogd en bedraagt vanaf die datum 5,672%. De afbouw be-
gint in 2020 bij een inkomen van € 20 711. De algemene hef-
fingskorting bouwt af tot nihil. In 2020 bedraagt de algemene 
heffingskorting nihil bij een inkomen uit werk en woning van-
af € 68 507, net als in 2019. Zie ook Hoofdstuk 52.20.1.

52.7.2 Aanpassingen arbeidskorting (Hoofdstuk 27.4.1)

Per 1 januari 2020 is het maximale bedrag aan arbeidskor-
ting verhoogd tot € 3 595. Het inkomen waarbij de arbeids-
korting afgebouwd gaat worden is verhoogd naar € 34 954. 
Het afbouwpercentage blijft gelijk op 6%. De arbeidskorting 
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bouwt af tot nihil. In 2020 bedraagt de arbeidskorting nihil bij 
een arbeidsinkomen vanaf € 98 604. Zie ook Hoofd-
stuk 52.20.2.

52.8 Bedragen heffingskortingen 2020 
(Hoofdstuk 27)

52.8.1 Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting bedraagt in 2020 voor mensen 
jonger dan de AOW-leeftijd maximaal € 2 711. Voor degenen 
die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is de algemene heffings-
korting maximaal € 1 413. De korting wordt verminderd met 
5,672% (boven AOW-leeftijd 2,954%) van het box 1-inkomen 
boven € 20 711. Bij een belastbaar inkomen uit werk en wo-
ning van € 68 507 of meer bedraagt de algemene heffingskor-
ting nihil.

52.8.2 Arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de hoogte 
van uw arbeidsinkomsten (zie Hoofdstuk 27.5.7). Bij een ar-
beidsinkomen van € 98 694 of meer bedraagt de arbeidskor-
ting nihil.

Arbeidskorting als u op 31 december 2020 nog niet de AOW-
leeftijd hebt bereikt

Arbeidsinkomen 
meer dan

Arbeidsinkomen 
niet meer dan

Arbeidskorting

- € 9 921 2,812% van uw arbeidsinko-
men (maximaal € 279)

€ 9 921 € 21 430 € 279 plus 28,812% van uw 
arbeidsinkomen vermin-
derd met € 9 921

€ 21 430 € 34 954 € 3 595
€ 34 954 - € 3 595 min 6% van uw ar-

beidsinkomen verminderd 
met € 34 964

Arbeidskorting als u op 31 december 2020 de AOW-leeftijd 
hebt bereikt

Arbeidsinkomen 
meer dan

Arbeidsinkomen 
niet meer dan

Arbeidskorting

- € 9 921 1,464% van uw arbeidsinko-
men (maximaal € 146)

€ 9 921 € 21 430 € 146 plus 15,004% van uw 
arbeidsinkomen vermin-
derd met € 9 921

€ 21 430 € 34 954 € 1 873
€ 34 954 - € 1 873 min 3,124% van uw 

arbeidsinkomen vermin-
derd met € 34 954

52.8.3 Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting voor 2020 bedraagt € 749.

52.8.4 Kortingen voor ouderen

Voor de ouderenkorting bedraagt in 2020 tot een inkomen 
van € 37 372 een vast bedrag van € 1 622. Bij een inkomen 
van meer dan € 37 372 vindt een afbouw plaats. De verminde-
ring bedraagt 15% van het inkomen voor zover dat meer is 
dan de genoemde grens. De ouderenkorting bedraagt nihil bij 
een inkomen van € 48 185.  De alleenstaande-ouderenkorting 
bedraagt voor 2020 € 436.

52.8.5 Korting groene beleggingen

De heffingskorting voor groene beleggingen is 0,7% van het in 
box 3 vrijgestelde bedrag.

52.8.6 Inkomensafhankelijke combinatiekorting 
(Hoofdstuk 27.5.2)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in 2020 
maximaal € 2 881. U ontvangt inkomensafhankelijke combi-
natiekorting bij een arbeidsinkomen van meer dan € 5 072. 
De korting bedraagt 11,45% van uw arbeidsinkomen voor zo-
ver dit meer bedraagt dan € 5 072. De heffingskorting be-
draagt maximaal € 2 881. De maximale korting wordt bereikt 
bij een inkomen van € 30 234. Er vindt geen afbouw plaats.

52.9 Schijventarief (Hoofdstuk 31)

Zie voor het schijventarief in 2020 Hoofdstuk 54.

52.10 Overige bedragen, percentages, etc.

52.10.1 Zorgverzekeringswet (Hoofdstuk 34)

Voor de op aanslag verschuldigde inkomensafhankelijke bij-
drage Zorgverzekeringswet geldt in 2020 een tarief van 6,7%. 
Het verlaagde tarief is 5,45%. Het maximale bijdrage-inkomen 
waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend, 
bedraagt € 57 232.

52.10.2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (Hoofd-
stuk 10.9.1.5)

In 2020 geldt de volgende tabel:

Investeringsbe-
drag meer dan

Maar niet 
meer dan

Kleinschaligheidsinvesteringsaf-
trek

 € 2 400 0
€ 2 400 € 58 238 28% van het investerings bedrag
€ 58 238 € 107 848 € 16 307
€ 107 848 € 323 544 € 16 307, verminderd met 7,56% 

van het gedeelte van het investe-
ringsbedrag dat de € 107 848 te 
boven gaat

€ 323 544  - 0

52.10.3 Energie-investeringsaftrek (Hoofdstuk 10.9.2)

U komt in 2020 voor energie-investeringsaftrek in aanmer-
king als u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen die 
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in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie. Al-
leen bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van € 2 500 
of meer tellen mee.
De energie-investeringsaftrek geldt voor investeringen tot een 
maximum van € 124 000 000 per jaar. De energie-investe-
ringsaftrek is 45% van het investeringsbedrag.

52.10.4 Milieu-investeringsaftrek (Hoofdstuk 10.9.3)

U komt in 2020 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 € 2 500 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.

52.10.5 Desinvesteringsbijtelling (Hoofdstuk 10.9.4)

Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel wordt voor de desin-
vesteringsbijtelling eenzelfde percentage gehanteerd als des-
tijds bij de aankoop aan investeringsaftrek werd toegepast.
Als u in 2020 voor niet meer dan € 2 400 aan bedrijfsmidde-
len verkoopt, wordt geen desinvesteringsbijtelling toegepast.

52.10.6 Oudedagsreserve (Hoofdstuk 10.11.2)

Het maximale bedrag voor 2020 is € 9 218. Het percentage is 
gelijk gebleven ten opzichte van 2019 (9,44%).

52.10.7 Zelfstandigenaftrek (Hoofdstuk 10.12.3)

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs 
teruggebracht tot € 5 000. Per 1 januari 2020 wordt de zelf-
standigenaftrek verlaagd van € 7 280 naar € 7 030. Komt u in 
aanmerking voor de startersaftrek (zie Hoofdstuk 10.12.3.2), 
dan kunt u in 2020 € 2 123 bij de zelfstandigenaftrek optellen. 
Dit bedrag is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2019. 
Ondernemers die op 31 december 2019 de AOW-leeftijd heb-
ben bereikt hebben recht op 50% van de bedragen. Let op: 
met ingang van 1 januari 2020 geldt dat de zogenoemde 
̍grondslagverminderende posten̍, zoals de zelfstandigenaf-
trek, nog slechts maximaal in aftrek kan worden gebracht te-
gen 46%. Zie hierover Hoofdstuk 52.1.3. 

52.10.8 MKB-winstvrijstelling (Hoofdstuk 10.13)

Het percentage van de MKB-winstvrijstelling is voor 2020 net 
als voor 2019 14%. Let op: met ingang van 1 januari 2020 geldt 
dat de zogenoemde ̍grondslagverminderende posten̍, zoals 
de MKB-winstvrijstelling, nog slechts maximaal in aftrek kun-
nen worden gebracht tegen 46%. Zie hierover Hoofdstuk 
52.1.3.

52.10.9 Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (Hoofd-
stuk 10.12.4)

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk bedraagt in 2020
€ 12 980. 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 € 6 494 (aan-

vullende S&O-aftrek starters). Let op: met ingang van 1 janu-
ari 2020 geldt dat de zogenoemde ‘grondslagverminderende 
posten’, zoals de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, nog 
slechts maximaal in aftrek kunnen worden gebracht tegen 
46%. Zie hierover Hoofdstuk 52.1.3.

52.10.10 Reisaftrek (Hoofdstuk 9)

Tabel reisaftrek 2020

Van meer dan Maar niet meer dan Op jaarbasis

 10 km  
10 km 15 km 463
15 km 20 km 616
20 km 30 km 1 028
30 km 40 km 1 275
40 km 50 km 1 662
50 km 60 km 1 849
60 km 70 km 2 050
70 km 80 km 2 121
80 km  2 150

Het kilometerbedrag bij een enkelereisafstand van meer dan 
90 kilometer (zie Hoofdstuk 9.3.7.3) bedraagt in 2020 € 0,24. 
De maximumaftrek bedraagt € 2 150.

52.10.11 Lijfrentevoorzieningen (Hoofdstuk 17)

De premie voor een tijdelijke oudedagslijfrente (zie Hoofd-
stuk 17.5.4) komt in 2020 voor aftrek in aanmerking voor zo-
ver deze betrekking heeft op uitkeringen tot maximaal
€ 22 089 per jaar.
De maximaal aftrekbare lijfrentepremie voor 2020 is als volgt: 
jaarruimte (Hoofdstuk 17.7.4) maximaal € 12 986;
reserveringsruimte (Hoofdstuk 17.7.5) € 7 371;
reserveringsruimte voor belastingplichtigen die op 1 januari 
2020 ouder zijn dan 56 jaar en 4 maanden € 14 552;
AOW-franchise voor berekening premiegrondslag (Hoofdstuk 
17.7.4) € 12 472;
maximum premiegrondslag (Hoofdstuk 17 7.4) € 110 111.
Afkoop van een kleine lijfrente (Hoofdstuk 17.8.4.1) is in 2020
mogelijk als de waarde niet meer bedraagt dan € 4 475. Dit 
geldt ook als sprake is van een lijfrentespaarrekening of een 
lijfrentebeleggingsrecht.

52.10.12 Aanslag- en teruggaafgrens

Een verplichte aanslag over 2020 wordt opgelegd bij een te 
betalen bedrag van meer dan € 47 (zie Hoofdstuk 37.2). Bij be-
dragen boven € 15 volgt een teruggaaf (zie Hoofdstuk 38).

52.10.13 Vrijwilligersregeling (Hoofdstuk 6.2.12)

De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding bedraagt in 2020 € 170 
per maand en € 1 700 per jaar.
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Belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan Belasting Premie Totaal

€ 0 t/m € 34 712 9,70% 27,65% 37,35%
€ 34 712 t/m € 68 507 37,35% - 37,35%
€ 68 507 en hoger  49,50% - 49,50%

Tarief box 1; AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 2020 en geboren op of na 1 januari 1946
Als u vóór 1 januari 2019 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 2020 als volgt uit:

Belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan Belasting Premie Totaal

€ 0 t/m € 34 712 9,70% 9,75% 19,45%
€ 34 712 t/m € 68 507 37,35% - 37,35%
€ 68 507 en hoger  49,50% - 49,50%

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 2020 als volgt uit:

Belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan Belasting Premie Totaal

€ 0 t/m € 35 375 9,70% 9,75% 19,45%
€ 35 375 t/m € 68 507 37,35% - 37,35%
€ 68 507 en hoger  49,50% - 49,50%

Hoofdstuk 54 

Tarieftabellen 2020
54.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u de informatie om uw verschul-
digde belasting/premie over 2020 snel te berekenen. U hebt 
daarbij nodig de voor u geldende heffingskorting en de juiste 
tarieftabel. Het schijventarief 2020 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 2019) en Hoofdstuk 52 (wijzigingen 2020).
Daarna zijn de tarieftabellen opgenomen voor de verschul-
digde belasting/premie in box 1; de tabellen verschillen omdat 
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 2020 de AOW-
leeftijd nog niet hebben bereikt. Daarnaast zijn twee speciale 
tabellen opgenomen voor personen die de AOW-leeftijd vóór 
1 januari 2020 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 2020 de AOW-leeftijd wordt bereikt, kun-
nen de tabellen niet worden gebruikt; zie hierna.

54.2 Tarieftabellen 2020

Algemeen tarief box 1; AOW-leeftijd op 31 december 2020 nog 
niet bereikt
Het algemene tarief voor de belasting en premie volksverze-
keringen in box 1 (voor personen die op 31 december 2020 de 
AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt) ziet er voor 2020 als 
volgt uit:

Tarief als u in de loop van 2020 de AOW-leeftijd bereikt
Als u in de loop van 2020 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 2020 dat via de werkgeversheffing loopt, is 6,70%. 
Het verlaagde tarief voor de inhouding op pen sioe nen en der-
gelijke is 5,45%. Het maximum aan bijdrage-inkomen voor 
2020 is € 57 232.
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Tabel heffingskortingen 2020

Soort heffings-
korting

Bedrag tot 
AOW-leeftijd

Bedrag vanaf 
AOW-leeftijd

Voor wie?

Algemene hef-
fingskorting

max. € 2 711 max. € 1 413 Voor alle binnenlandsbelastingplichtigen. De heffingskorting wordt verminderd 
voor inkomens boven € 20 711 met 5,672% (2,954% AOW-leeftijd) tot maximaal 
nihil. Zie Hoofdstuk 52.20.1.

Arbeidskorting max. € 3 595 max. € 1 873 Als u winst, loon of ander inkomen uit tegenwoordige arbeid hebt. Het bedrag is af-
hankelijk van uw arbeidsinkomsten. De arbeidskorting wordt verminderd voor in-
komens boven € 34 954 tot maximaal nihil. Zie Hoofdstuk 52.20.2.

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

max. € 2 881 max. € 1 452 Als u met werken meer verdient dan € 5 072 en ten minste één inwonend kind jon-
ger 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. De korting bedraagt 11,45% 
van uw inkomen voor zover dat hoger is dan € 5 072. De maximale korting bedraagt 
€ 2 881. De korting is maximaal bij een inkomen van € 30 234 en hoger. Zie Hoofd-
stuk 52.20.4.

Levensloopver-
lofkorting

€ 219 - Bij opname van een tegoed uit de levensloopregeling voor onbetaald verlof. Geldt 
nog uitsluitend als een overgangsregeling.

Jonggehandicap-
tenkorting

€ 749 - Als u een uitkering of arbeidsondersteuning ontvangt op grond van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (vanaf 2015 genaamd Wet arbeidsonge-
schiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (Wajong). U krijgt de jonggehandicap-
tenkorting niet als voor u de ouderenkorting geldt.

Ouderenkorting - € 1 622 Als u op 31 december 2020 de AOW-leeftijd hebt bereikt. De korting is afhankelijk 
van de hoogte van uw arbeidsinkomsten; de maximale ouderenkorting geldt bij een 
inkomen van niet meer dan € 37 372. Bij een hoger inkomen vindt afbouw plaats 
met 15% van het inkomen voor zover dat meer bedraagt dan € 37 372. De ouderen-
korting is nihil bij een inkomen vanaf € 48 185.

Alleenstaande-
ouderenkorting

- € 436 Als u recht hebt op een AOW-uitkering als alleenstaande of alleenstaande ouder.

Heffingskorting 
groene beleggin-
gen

max. € 417 max. € 417 Voor beleggingen in een groenfonds. De korting is 0,7% van de in box 3 vrijgestelde 
beleggingen. Als u heel 2020 een fiscale partner hebt is het maximum € 834.

Tijdelijke hef-
fingskorting 
vroeggepensio-
neerden

- - Vervallen per 1 januari 2016.
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Hoofdlijnen berekening verschuldigde belasting/premie 2019

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 afge-
ronde 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 26,25%   € ……..  

Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen     
Saldo vermogen 2020 (per 1/1) € ……..    
af: heffingvrij vermogen     
— per partner € 30 846 € …….. —   

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 2020 voor personen die op 31 december 2020 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

€ - € 34 712 € - 9,70% IB + 27,65% 
premies = 37,35%

€ 34 712 € 68 507 € 12 964 37,35% IB
€ 68 507 € - € 25 587 49,50% IB

Schijventarief 2020 voor personen die de AOW-leeftijd vóór januari 2020 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

€ - € 34 712 € - 9,70% IB + 9,75% 
premies = 19,45%

€ 34 712 € 68 507 € 6 751 37,35% IB
€ 68 507 € - € 19 373 49,50% IB
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Schijventarief 2020 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

€ - € 35 375 € - 9,70% IB + 9,75% 
premies = 19,45%

€ 35 375 € 68 507 € 6 880 37,35% IB
€ 68 507 € - € 19 255 49,50% IB
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Belastbaar inkomen  
uit werk en woning

AOW-leeftijd op 31 december 2020 
nog niet bereikt

AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 
2020 en geboren op of na 1 januari 1946

Geboren vóór 1 januari 1946

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

€ - € - 37,35% € - 19,45% € - 19,45%
€ 500 € 186 37,35% € 97 19,45% € 97 19,45%
€ 1000 € 373 37,35% € 194 19,45% € 194 19,45%
€ 1500 € 560 37,35% € 291 19,45% € 291 19,45%
€ 2000 € 747 37,35% € 389 19,45% € 389 19,45%
€ 2500 € 933 37,35% € 486 19,45% € 486 19,45%
€ 3000 € 1120 37,35% € 583 19,45% € 583 19,45%
€ 3500 € 1307 37,35% € 680 19,45% € 680 19,45%
€ 4000 € 1494 37,35% € 778 19,45% € 778 19,45%
€ 4500 € 1680 37,35% € 875 19,45% € 875 19,45%
€ 5000 € 1867 37,35% € 972 19,45% € 972 19,45%
€ 5500 € 2054 37,35% € 1069 19,45% € 1069 19,45%
€ 6000 € 2241 37,35% € 1167 19,45% € 1167 19,45%
€ 6500 € 2427 37,35% € 1264 19,45% € 1264 19,45%
€ 7000 € 2614 37,35% € 1361 19,45% € 1361 19,45%
€ 7500 € 2801 37,35% € 1458 19,45% € 1458 19,45%
€ 8000 € 2988 37,35% € 1556 19,45% € 1556 19,45%
€ 8500 € 3174 37,35% € 1653 19,45% € 1653 19,45%
€ 9000 € 3361 37,35% € 1750 19,45% € 1750 19,45%
€ 9500 € 3548 37,35% € 1847 19,45% € 1847 19,45%
€ 10000 € 3735 37,35% € 1945 19,45% € 1945 19,45%
€ 10500 € 3921 37,35% € 2042 19,45% € 2042 19,45%
€ 11000 € 4108 37,35% € 2139 19,45% € 2139 19,45%
€ 11500 € 4295 37,35% € 2236 19,45% € 2236 19,45%
€ 12000 € 4482 37,35% € 2334 19,45% € 2334 19,45%
€ 12500 € 4668 37,35% € 2431 19,45% € 2431 19,45%
€ 13000 € 4855 37,35% € 2528 19,45% € 2528 19,45%
€ 13500 € 5042 37,35% € 2625 19,45% € 2625 19,45%
€ 14000 € 5229 37,35% € 2723 19,45% € 2723 19,45%
€ 14500 € 5415 37,35% € 2820 19,45% € 2820 19,45%
€ 15000 € 5602 37,35% € 2917 19,45% € 2917 19,45%
€ 15500 € 5789 37,35% € 3014 19,45% € 3014 19,45%
€ 16000 € 5976 37,35% € 3112 19,45% € 3112 19,45%
€ 16500 € 6162 37,35% € 3209 19,45% € 3209 19,45%
€ 17000 € 6349 37,35% € 3306 19,45% € 3306 19,45%
€ 17500 € 6536 37,35% € 3403 19,45% € 3403 19,45%
€ 18000 € 6723 37,35% € 3501 19,45% € 3501 19,45%
€ 18500 € 6909 37,35% € 3598 19,45% € 3598 19,45%
€ 19000 € 7096 37,35% € 3695 19,45% € 3695 19,45%
€ 19500 € 7283 37,35% € 3792 19,45% € 3792 19,45%
€ 20000 € 7470 37,35% € 3890 19,45% € 3890 19,45%
€ 20500 € 7656 37,35% € 3987 19,45% € 3987 19,45%
€ 21000 € 7843 37,35% € 4084 19,45% € 4084 19,45%
€ 21500 € 8030 37,35% € 4181 19,45% € 4181 19,45%
€ 22000 € 8217 37,35% € 4279 19,45% € 4279 19,45%
€ 22500 € 8403 37,35% € 4376 19,45% € 4376 19,45%
€ 23000 € 8590 37,35% € 4473 19,45% € 4473 19,45%
€ 23500 € 8777 37,35% € 4570 19,45% € 4570 19,45%
€ 24000 € 8964 37,35% € 4668 19,45% € 4668 19,45%
€ 24500 € 9150 37,35% € 4765 19,45% € 4765 19,45%
€ 25000 € 9337 37,35% € 4862 19,45% € 4862 19,45%
€ 25500 € 9524 37,35% € 4959 19,45% € 4959 19,45%
€ 26000 € 9711 37,35% € 5057 19,45% € 5057 19,45%
€ 26500 € 9897 37,35% € 5154 19,45% € 5154 19,45%
€ 27000 € 10084 37,35% € 5251 19,45% € 5251 19,45%

Tarieftabellen 2020
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Belastbaar inkomen  
uit werk en woning

AOW-leeftijd op 31 december 2020 
nog niet bereikt

AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 
2020 en geboren op of na 1 januari 1946

Geboren vóór 1 januari 1946

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

€ 27500 € 10271 37,35% € 5348 19,45% € 5348 19,45%
€ 28000 € 10458 37,35% € 5446 19,45% € 5446 19,45%
€ 28500 € 10644 37,35% € 5543 19,45% € 5543 19,45%
€ 29000 € 10831 37,35% € 5640 19,45% € 5640 19,45%
€ 29500 € 11018 37,35% € 5737 19,45% € 5737 19,45%
€ 30000 € 11205 37,35% € 5835 19,45% € 5835 19,45%
€ 30500 € 11391 37,35% € 5932 19,45% € 5932 19,45%
€ 31000 € 11578 37,35% € 6029 19,45% € 6029 19,45%
€ 31500 € 11765 37,35% € 6126 19,45% € 6126 19,45%
€ 32000 € 11952 37,35% € 6224 19,45% € 6224 19,45%
€ 32500 € 12138 37,35% € 6321 19,45% € 6321 19,45%
€ 33000 € 12325 37,35% € 6418 19,45% € 6418 19,45%
€ 33500 € 12512 37,35% € 6515 19,45% € 6515 19,45%
€ 34000 € 12699 37,35% € 6613 19,45% € 6613 19,45%
€ 34500 € 12885 37,35% € 6710 19,45% € 6710 19,45%
€ 34712 € 12964 37,35% € 6751 37,35% € 6751 19,45%
€ 35000 € 13072 37,35% € 6859 37,35% € 6807 19,45%
€ 35375 € 13212 37,35% € 6999 37,35% € 6880 37,35%
€ 35500 € 13259 37,35% € 7045 37,35% € 6927 37,35%
€ 36000 € 13446 37,35% € 7232 37,35% € 7113 37,35%
€ 36500 € 13632 37,35% € 7419 37,35% € 7300 37,35%
€ 37000 € 13819 37,35% € 7606 37,35% € 7487 37,35%
€ 37500 € 14006 37,35% € 7792 37,35% € 7674 37,35%
€ 38000 € 14193 37,35% € 7979 37,35% € 7860 37,35%
€ 38500 € 14379 37,35% € 8166 37,35% € 8047 37,35%
€ 39000 € 14566 37,35% € 8353 37,35% € 8234 37,35%
€ 39500 € 14753 37,35% € 8539 37,35% € 8421 37,35%
€ 40000 € 14940 37,35% € 8726 37,35% € 8607 37,35%
€ 40500 € 15126 37,35% € 8913 37,35% € 8794 37,35%
€ 41000 € 15313 37,35% € 9100 37,35% € 8981 37,35%
€ 41500 € 15500 37,35% € 9286 37,35% € 9168 37,35%
€ 42000 € 15687 37,35% € 9473 37,35% € 9354 37,35%
€ 42500 € 15873 37,35% € 9660 37,35% € 9541 37,35%
€ 43000 € 16060 37,35% € 9847 37,35% € 9728 37,35%
€ 43500 € 16247 37,35% € 10033 37,35% € 9915 37,35%
€ 44000 € 16434 37,35% € 10220 37,35% € 10101 37,35%
€ 44500 € 16620 37,35% € 10407 37,35% € 10288 37,35%
€ 45000 € 16807 37,35% € 10594 37,35% € 10475 37,35%
€ 45500 € 16994 37,35% € 10780 37,35% € 10662 37,35%
€ 46000 € 17181 37,35% € 10967 37,35% € 10848 37,35%
€ 46500 € 17367 37,35% € 11154 37,35% € 11035 37,35%
€ 47000 € 17554 37,35% € 11341 37,35% € 11222 37,35%
€ 47500 € 17741 37,35% € 11527 37,35% € 11409 37,35%
€ 48000 € 17928 37,35% € 11714 37,35% € 11595 37,35%
€ 48500 € 18114 37,35% € 11901 37,35% € 11782 37,35%
€ 49000 € 18301 37,35% € 12088 37,35% € 11969 37,35%
€ 49500 € 18488 37,35% € 12274 37,35% € 12156 37,35%
€ 50000 € 18675 37,35% € 12461 37,35% € 12342 37,35%
€ 50500 € 18861 37,35% € 12648 37,35% € 12529 37,35%
€ 51000 € 19048 37,35% € 12835 37,35% € 12716 37,35%
€ 51500 € 19235 37,35% € 13021 37,35% € 12903 37,35%
€ 52000 € 19422 37,35% € 13208 37,35% € 13089 37,35%
€ 52500 € 19608 37,35% € 13395 37,35% € 13276 37,35%
€ 53000 € 19795 37,35% € 13582 37,35% € 13463 37,35%
€ 53500 € 19982 37,35% € 13768 37,35% € 13650 37,35%
€ 54000 € 20169 37,35% € 13955 37,35% € 13836 37,35%
€ 54500 € 20355 37,35% € 14142 37,35% € 14023 37,35%
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Belastbaar inkomen  
uit werk en woning

AOW-leeftijd op 31 december 2020 
nog niet bereikt

AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 
2020 en geboren op of na 1 januari 1946

Geboren vóór 1 januari 1946

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

€ 55000 € 20542 37,35% € 14329 37,35% € 14210 37,35%
€ 55500 € 20729 37,35% € 14515 37,35% € 14397 37,35%
€ 56000 € 20916 37,35% € 14702 37,35% € 14583 37,35%
€ 56500 € 21102 37,35% € 14889 37,35% € 14770 37,35%
€ 57000 € 21289 37,35% € 15076 37,35% € 14957 37,35%
€ 57500 € 21476 37,35% € 15262 37,35% € 15144 37,35%
€ 58000 € 21663 37,35% € 15449 37,35% € 15330 37,35%
€ 58500 € 21849 37,35% € 15636 37,35% € 15517 37,35%
€ 59000 € 22036 37,35% € 15823 37,35% € 15704 37,35%
€ 59500 € 22223 37,35% € 16009 37,35% € 15891 37,35%
€ 60000 € 22410 37,35% € 16196 37,35% € 16077 37,35%
€ 60500 € 22596 37,35% € 16383 37,35% € 16264 37,35%
€ 61000 € 22783 37,35% € 16570 37,35% € 16451 37,35%
€ 61500 € 22970 37,35% € 16756 37,35% € 16638 37,35%
€ 62000 € 23157 37,35% € 16943 37,35% € 16824 37,35%
€ 62500 € 23343 37,35% € 17130 37,35% € 17011 37,35%
€ 63000 € 23530 37,35% € 17317 37,35% € 17198 37,35%
€ 63500 € 23717 37,35% € 17503 37,35% € 17385 37,35%
€ 64000 € 23904 37,35% € 17690 37,35% € 17571 37,35%
€ 64500 € 24090 37,35% € 17877 37,35% € 17758 37,35%
€ 65000 € 24277 37,35% € 18064 37,35% € 17945 37,35%
€ 65500 € 24464 37,35% € 18250 37,35% € 18132 37,35%
€ 66000 € 24651 37,35% € 18437 37,35% € 18318 37,35%
€ 66500 € 24837 37,35% € 18624 37,35% € 18505 37,35%
€ 67000 € 25024 37,35% € 18811 37,35% € 18692 37,35%
€ 67500 € 25211 37,35% € 18997 37,35% € 18879 37,35%
€ 68000 € 25398 37,35% € 19184 37,35% € 19065 37,35%
€ 68500 € 25584 37,35% € 19371 37,35% € 19252 37,35%
€ 68507 € 25587 49,50% € 19373 49,50% € 19126 49,50%
€ 69000 € 25831 49,50% € 19617 49,50% € 19370 49,50%
€ 69500 € 26077 49,50% € 19865 49,50% € 36017 49,50%
€ 70000 € 26325 49,50% € 20112 49,50% € 24019 49,50%
€ 70500 € 26572 49,50% € 20360 49,50% € 24267 49,50%
€ 71000 € 26820 49,50% € 20607 49,50% € 24514 49,50%
€ 71500 € 27067 49,50% € 20855 49,50% € 24762 49,50%
€ 72000 € 27315 49,50% € 21102 49,50% € 25009 49,50%
€ 72500 € 27562 49,50% € 21350 49,50% € 25257 49,50%
€ 73000 € 27810 49,50% € 21597 49,50% € 25504 49,50%
€ 73500 € 28057 49,50% € 21845 49,50% € 25752 49,50%
€ 74000 € 28305 49,50% € 22092 49,50% € 25999 49,50%
€ 74500 € 28552 49,50% € 22340 49,50% € 26247 49,50%
€ 75000 € 28800 49,50% € 22587 49,50% € 26494 49,50%
€ 75500 € 29047 49,50% € 22835 49,50% € 26742 49,50%
€ 76000 € 29295 49,50% € 23082 49,50% € 26989 49,50%
€ 76500 € 29542 49,50% € 23330 49,50% € 27237 49,50%
€ 77000 € 29790 49,50% € 23577 49,50% € 27484 49,50%
€ 77500 € 30037 49,50% € 23825 49,50% € 27732 49,50%
€ 78000 € 30285 49,50% € 24072 49,50% € 27979 49,50%
€ 78500 € 30532 49,50% € 24320 49,50% € 28227 49,50%
€ 79000 € 30780 49,50% € 24567 49,50% € 28474 49,50%
€ 79500 € 31027 49,50% € 24815 49,50% € 28722 49,50%
€ 80000 € 31275 49,50% € 25062 49,50% € 28969 49,50%
€ 80500 € 31522 49,50% € 25310 49,50% € 29217 49,50%
€ 81000 € 31770 49,50% € 25557 49,50% € 29464 49,50%
€ 81500 € 32017 49,50% € 25805 49,50% € 29712 49,50%
€ 82000 € 32265 49,50% € 26052 49,50% € 29959 49,50%
€ 82500 € 32512 49,50% € 26300 49,50% € 30207 49,50%
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54.2

Tarieftabellen 2020

Zie voor de laatste ontwikkelingen Wolters Kluwer Belastinggids Update op www.wolterskluwer.nl/belastinggids12

Belastbaar inkomen  
uit werk en woning

AOW-leeftijd op 31 december 2020 
nog niet bereikt

AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 
2020 en geboren op of na 1 januari 1946

Geboren vóór 1 januari 1946

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde be-
lasting en premie

plus van het 
meerdere

€ 83000 € 32760 49,50% € 26547 49,50% € 30454 49,50%
€ 83500 € 33007 49,50% € 26795 49,50% € 30702 49,50%
€ 84000 € 33255 49,50% € 27042 49,50% € 30949 49,50%
€ 84500 € 33502 49,50% € 27290 49,50% € 31197 49,50%
€ 85000 € 33750 49,50% € 27537 49,50% € 31444 49,50%
€ 85500 € 33997 49,50% € 27785 49,50% € 31692 49,50%
€ 86000 € 34245 49,50% € 28032 49,50% € 31939 49,50%
€ 86500 € 34492 49,50% € 28280 49,50% € 32187 49,50%
€ 87000 € 34740 49,50% € 28527 49,50% € 32434 49,50%
€ 87500 € 34987 49,50% € 28775 49,50% € 32682 49,50%
€ 88000 € 35235 49,50% € 29022 49,50% € 32929 49,50%
€ 88500 € 35482 49,50% € 29270 49,50% € 33177 49,50%
€ 89000 € 35730 49,50% € 29517 49,50% € 33424 49,50%
€ 89500 € 35977 49,50% € 29765 49,50% € 33672 49,50%
€ 90000 € 36225 49,50% € 30012 49,50% € 33919 49,50%
€ 90500 € 36472 49,50% € 30260 49,50% € 34167 49,50%
€ 91000 € 36720 49,50% € 30507 49,50% € 34414 49,50%
€ 91500 € 36967 49,50% € 30755 49,50% € 34662 49,50%
€ 92000 € 37215 49,50% € 31002 49,50% € 34909 49,50%
€ 92500 € 37462 49,50% € 31250 49,50% € 35157 49,50%
€ 93000 € 37710 49,50% € 31497 49,50% € 35404 49,50%
€ 93500 € 37957 49,50% € 31745 49,50% € 35652 49,50%
€ 94000 € 38205 49,50% € 31992 49,50% € 35899 49,50%
€ 94500 € 38452 49,50% € 32240 49,50% € 36147 49,50%
€ 95000 € 38700 49,50% € 32487 49,50% € 36394 49,50%
€ 95500 € 38947 49,50% € 32735 49,50% € 36642 49,50%
€ 96000 € 39195 49,50% € 32982 49,50% € 36889 49,50%
€ 96500 € 39442 49,50% € 33230 49,50% € 37137 49,50%
€ 97000 € 39690 49,50% € 33477 49,50% € 37384 49,50%
€ 97500 € 39937 49,50% € 33725 49,50% € 37632 49,50%
€ 98000 € 40185 49,50% € 33972 49,50% € 37879 49,50%
€ 98500 € 40432 49,50% € 34220 49,50% € 38127 49,50%
€ 99000 € 40680 49,50% € 34467 49,50% € 38374 49,50%
€ 99500 € 40927 49,50% € 34715 49,50% € 38622 49,50%
€ 100000 € 41175 49,50% € 34962 49,50% € 38869 49,50%

IDL_Kluwer_Belastinggids_20_52-54_V3.0.indd   12 17-1-2020   14:27:01


