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Hoofdstuk 52 

Wijzigingen 2021 en later
In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste veranderingen en 
plannen voor 2021 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 2021 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 2020 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 2021.

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 Tijdig indienen

Vanaf 1 maart 2021 is het mogelijk om online aangifte in-
komstenbelasting over het jaar 2020 te doen. Dit kan via aan-
gifteprogramma op de website van de Belastingdienst of met 
de app ‘Aangifte 2020’. Als u verplicht bent om aangifte te 
doen, bijvoorbeeld omdat u daartoe bent uitgenodigd door 
de inspecteur, dan moet de aangifte zijn gedaan vóór 1 mei 
2021. Ook als u een regeling tot bijzonder uitstel van betaling 
hebt getroffen, moet u tijdig aangifte doen.

52.1.2 Invorderingsrente

In de periode 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 is 
het percentage te betalen invorderingsrente tijdelijk verlaagd 
naar 0,01%. Uitstel van betaling wordt daarmee laagdrempeli-
ger gemaakt. Een percentage van 0% blijkt technisch niet mo-
gelijk. Het percentage voor de te ontvangen invorderingsrente 
blijft 4%.

52.1.3 Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers kunnen tot en met 31 maart 2021 bijzonder uit-
stel van betaling aanvragen voor de te betalen inkomstenbe-
lasting. Ook kan tot die datum verlenging van eerder verleend 
uitstel worden aangevraagd. De verschuldigde belasting moet 
worden betaald vanaf 1 juli 2021. In de regel zal een betalings-
termijn van 36 maanden gelden.

52.1.4 Afbouw tarief aftrekposten (Hoofdstuk 1)

Met ingang van 1 januari 2020 geldt dat de zogenoemde 
‘grondslagverminderende posten’ nog slechts maximaal in af-
trek worden gebracht tegen 46%. Dat percentage wordt de ko-
mende jaren elk jaar met 3%-punt verlaagd, totdat in 2023 het 

maximale aftrektarief (ongeveer) 37% is. Voor 2021 geldt een 
aftrektarief van 43%.
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 (2021),
ondervinden hierdoor minder voordeel van deze aftrekposten.

52.2 Verlaging vrije ruimte werkkostenrege-
ling (Hoofdstuk 6.5)

De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedroeg in 2020 
kort gezegd 3%1 van de loonsom tot en met € 400 000 plus 
1,2% van de resterende loonsom.  In 2021 wordt het percen-
tage in deze tweede schijf teruggebracht van 1,2% naar 1,18%.

52.3 (Om)scholingskosten vrijgesteld vergoe-
den (Hoofdstuk 6)

Werknemers kunnen van hun werkgever onder bepaalde voor-
waarden scholing vergoed of verstrekt krijgen die is vrijgesteld 
van loonheffingen. Vanaf 2021 kunnen ook ex-werknemers on-
der bepaalde voorwaarden scholing op kosten van de ex-werk-
gever volgen. Deze scholingskosten zijn dan vrijgesteld van 
loonheffingen. Het kabinet wil op deze manier (om)scholing 
toegankelijker maken.

52.4 Privégebruik auto (Hoofdstuk 8)

52.4.1 Begrenzing en verlaging milieukorting op de bij-
telling nulemissieauto’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 nulemissieauto’s, 
zoals elektrische auto’s geldt een milieukorting op de bijtelling. 
Voor 2021 geldt daardoor voor nulemissieauto’s een bijtellings-
percentage van 12% tot een cataloguswaarde van € 40 000. Op 
het deel van de cataloguswaarde boven € 40 000 is het alge-
mene bijtellingspercentage van 22% van toepassing. Het voor-
deel in de bijtelling voor nulemissieauto’s wordt de komende 
jaren verder afgebouwd.

1 Het percentage in de eerste schijf bedroeg 3% in 2020 in plaats van 1,7% 
als steunmaatregel in de coronacrisis.
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52.5 Baangerelateerde Investeringskorting 
(BIK) (Hoofdstuk 10)

Om te zorgen dat bedrijven ondanks de crisis blijven investe-
ren, en waar mogelijk investeringen naar voren halen, treedt 
met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de 
BIK inwerking. Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de in-
komsten- of vennootschapsbelasting kunnen voor investerin-
gen een afdrachtvermindering op hun loonheffing toepassen. 
Deze afdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen 
tot € 5 000 000 per kalenderjaar en 1,8% voor het investerings-
bedrag boven € 5 000 000 per kalenderjaar. Deze afdrachtver-
mindering is van toepassing op investeringen van tenminste 
€ 1 500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20 000 per aan-
vraag. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen 
met de af te dragen loonheffing. De regeling geldt voor inves-
teringen in 2021 of 2022. Om van de regeling te kunnen profi-
teren moet de investeringsbeslissing zijn genomen na 1 okto-
ber 2020, de volledige betaling plaatsvinden in 2021 of 2022 
en er sprake zijn van een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen 6 
maanden in gebruik wordt genomen.

52.6 Terbeschikkingstellingsregeling 
(Hoofdstuk 12)

52.6.1 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 2021 die vermindering te-
gen een belastingtarief van 43%.

52.7 Eigen woning (Hoofdstuk 13)

52.7.1 Tariefsaanpassing aftrekbare kosten eigen woning 
(Hoofdstuk 13.2)

In 2021 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met 
betrekking tot een eigen woning in de hoogste belastingschijf 
kunnen worden afgetrokken met 6,5%-punt verlaagd ten op-
zichte van het toptarief. In 2021 bedraagt het tarief voor de 
aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daar-
om 43% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het ta-
rief van de hoogste schijf.

52.7.2 Eigenwoningforfait (Hoofdstuk 13.3.10)

Het eigenwoningforfait bedraagt in 2021:

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 € 1 110 000 0,50% van deze waarde

Als de WOZ-waar-
de meer is dan:

maar niet 
meer dan:

bedraagt het forfaitpercentage 
op jaarbasis:

€ 1 110 000 - € 5 550 vermeerderd met 2,35% 
van de eigenwoningwaarde 
voor zover deze uitgaat bo-
ven € 1 110 000

52.7.3 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 
2021 kan 90% van het verschil tussen de voordelen uit eigen 
woning en de op deze voordelen drukkende aftrekbare kos-
ten in aftrek worden gebracht.

52.8 Aanmerkelijkbelangregime 
(Hoofdstuk 15)

52.8.1 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. Er geldt een bijzondere regel voor de samenloop tus-
sen de verrekening van verliezen uit 2017, 2018, 2019 en 2020.

52.8.2 Wetsvoorstel excessief lenen

In de zomer van 2020 is het wetsvoorstel Wet excessief lenen 
bij eigen vennootschap aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Als het voorstel ongewijzigd wordt aangenomen, dan zal de 
wet in werking treden per 1 januari 2023. De wetgever kiest 
voor het hanteren een ‘peildatum’. U krijgt te maken met de 
nieuwe regels als u op 31 december 2023 ‘te veel schuld’ 
heeft aan uw eigen vennootschap.

Het wetsvoorstel ontmoedigt directeur grootaandeelhouders 
‘bovenmatig’ (excessief) te lenen bij hun ‘eigen’ vennoot-
schap. Als u een aanmerkelijk belang houdt en voor meer 
dan € 500 000 aan schulden heeft aan die vennootschap, dan 
wordt het meerdere - dus boven die drempel - gezien als be-
lastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang waarover belasting 
moet worden betaald. Voor het berekenen van die belasting 
wordt uitgegaan van het normale tarief voor box 2. Voor 
schulden die worden aangemerkt als ‘eigenwoningschuld’, 
wordt onder voorwaarden een uitzondering gemaakt. Eén 
van de kritiekpunten op het wetsvoorstel is het risico op 
‘dubbele belastingheffing’. Eind 2020 heeft de wetgever aan-
gegeven het risico op economisch dubbele belastingheffing 
te adresseren: “Gezien de bezwaren tegen de economische dub-
bele heffing, is ervoor gekozen aanmerkelijkbelanghouders op 
dit punt tegemoet te komen. De voorgestelde wijze van voorko-
ming van economische dubbele heffing voorziet erin dat het fic-
tief reguliere voordeel ook een negatief bedrag kan zijn. Dit 
houdt in dat wanneer de totale som van de schulden (als gevolg 
van een aflossing) minder bedraagt dan het maximumbedrag, 
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sprake is van een negatief bovenmatig deel van de schulden tot 
ten hoogste het bedrag dat eerder als fictief regulier voordeel in 
aanmerking is genomen”. Het wetsvoorstel is nog in behande-
ling en daarom mogelijk nog aan verandering onderhevig.

52.9 Inkomen uit sparen en beleggen 
(Hoofdstuk 16)

52.9.1 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 sparen 
en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het 
heffingvrije vermogen. Voor de toerekening wordt gebruikge-
maakt van drie vermogensschijven.

Grondslag sparen en 
beleggen

Spaardeel Beleggingsdeel Forfaitair 
rendement

Tot en met € 50 000 67% 33% 1,90%
Van € 50 000 tot en 
met € 950 000

21% 79% 4,50%

Vanaf € 950 000 0% 100% 5,69%

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen 
heeft een belastingplichtige in 2021 recht op een hoger hef-
fingvrij vermogen van € 50 000. Indien de belastingplichtige 
het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan geldt een ge-
zamenlijk heffingvrij vermogen van € 100 000.

52.9.2 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 € 3 200. Als de belas-
tingplichtige het hele jaar dezelfde partner heeft, geldt een 
schuldendrempel van € 6 400 voor de belastingplichtige en 
diens partner samen.

52.9.3 Vrijstelling groene beleggingen (Hoofdstuk 16.7.7)

Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld groene 
beleggingen tot een gezamenlijk maximum van € 60 429. 
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 € 120 858. 

52.10 Heffingskortingen (Hoofdstuk 27)

52.10.1 Algemene heffingskorting (Hoofdstuk 27.3)

Per 1 januari 2021 is het maximale bedrag aan algemene hef-
fingskorting verhoogd tot € 2 837 (dat was € 2 711 in 2020). 
Het afbouwpercentage van de algemene heffingskorting is iets 
verhoogd en bedraagt vanaf die datum 5,804%. De afbouw be-
gint in 2021 bij een inkomen van € 21 043. De algemene hef-
fingskorting bouwt af tot nihil. In 2021 bedraagt de algemene 
heffingskorting nihil bij een inkomen uit werk en woning vanaf 
€ 68 507, net als in 2020 en 2019. Zie ook Hoofdstuk 52.20.1.

52.10.2 Aanpassingen arbeidskorting (Hoofdstuk 27.4.1)

Per 1 januari 2021 is het maximale bedrag aan arbeidskorting 
verhoogd tot € 4 205. Het inkomen waarbij de arbeidskorting 
afgebouwd gaat worden is verhoogd naar € 35 652. Het af-
bouwpercentage blijft gelijk op 6%. De arbeidskorting bouwt 
af tot nihil. In 2021 bedraagt de arbeidskorting nihil bij een 
arbeidsinkomen vanaf € 105 736. Zie ook Hoofdstuk 52.20.2.

52.11 Bedragen heffingskortingen 2021 
(Hoofdstuk 27)

52.11.1 Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting bedraagt in 2021 voor mensen 
jonger dan de AOW-leeftijd maximaal € 2 837. Voor degenen 
die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is de algemene heffings-
korting maximaal € 1 469. De korting wordt verminderd met 
5,804% (boven AOW-leeftijd 3,003%) van het box 1-inkomen 
boven € 21 034. Bij een belastbaar inkomen uit werk en wo-
ning van € 68 507 of meer bedraagt de algemene heffingskor-
ting nihil.

52.11.2 Arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de hoogte 
van uw arbeidsinkomsten (zie Hoofdstuk 27.5.7). Bij een ar-
beidsinkomen van € 105 736 of meer bedraagt de arbeidskor-
ting nihil.

Arbeidskorting als u op 31 december 2021 nog niet de AOW-
leeftijd hebt bereikt

Arbeidsinkomen 
meer dan

Arbeidsinkomen 
niet meer dan

Arbeidskorting

- € 10 108 4,581% van uw arbeidsin-
komen (maximaal € 463)

€ 10 108 € 21 835 € 463 plus 28,771% van uw 
arbeidsinkomen vermin-
derd met € 10 108

€ 21 835 € 35 652 € 3 837 plus 2,663% van uw 
arbeidsinkomen vermin-
derd met € 21 835

€ 35 652 - € 4 205 min 6% van uw ar-
beidsinkomen verminderd 
met € 35 652

Arbeidskorting als u op 31 december 2021 de AOW-leeftijd 
hebt bereikt

Arbeidsinkomen 
meer dan

Arbeidsinkomen 
niet meer dan

Arbeidskorting

- € 10 108 2,371% van uw arbeidsinko-
men (maximaal € 240)

€ 10 108 € 21 835 € 240 plus 14,890% van uw 
arbeidsinkomen vermin-
derd met € 10 108

€ 21 835 € 35 632 € 1 987 plus 1,378% van uw 
arbeidsinkomen vermin-
derd met € 21 835
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Arbeidsinkomen 
meer dan

Arbeidsinkomen 
niet meer dan

Arbeidskorting

€ 35 652 - € 2 178 min 3,105% van uw 
arbeidsinkomen vermin-
derd met € 35 652

52.11.3 Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting voor 2021 bedraagt € 761.

52.11.4 Kortingen voor ouderen

Voor de ouderenkorting bedraagt in 2021 tot een inkomen 
van € 37 970 een vast bedrag van € 1 703. Bij een inkomen 
van meer dan € 37 970 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 € 49 323.  De alleenstaande-ouderenkorting 
bedraagt voor 2021 € 443.

52.11.5 Korting groene beleggingen

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

52.11.6 Inkomensafhankelijke combinatiekorting 
(Hoofdstuk 27.5.2)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in 2021 
maximaal € 2 815. Dat is iets minder dan in 2020. U ontvangt 
inkomensafhankelijke combinatiekorting bij een arbeidsinko-
men van meer dan € 5 153. De korting bedraagt 11,450% van 
uw arbeidsinkomen voor zover dit meer bedraagt dan 
€ 5 153. De heffingskorting bedraagt maximaal € 2 815. De 
maximale korting wordt bereikt bij een inkomen van 
€ 29 738. Er vindt geen afbouw plaats.

52.12 Schijventarief (Hoofdstuk 31)

Zie voor het schijventarief in 2021 Hoofdstuk 54.

52.13 Overige bedragen, percentages, etc.

52.13.1 Zorgverzekeringswet (Hoofdstuk 34)

Voor de op aanslag verschuldigde inkomensafhankelijke bij-
drage Zorgverzekeringswet geldt in 2021 een tarief van 7%. 
Het verlaagde tarief is 5,75%. Het maximale bijdrage-inkomen 
waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend, 
bedraagt € 58 311.

52.13.2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (Hoofd-
stuk 10.9.1.5)

In 2021 geldt de volgende tabel:

Investeringsbe-
drag meer dan

Maar niet 
meer dan

Kleinschaligheidsinvesteringsaf-
trek

 € 2 400 0
€ 2 400 € 59 170 28% van het investerings bedrag
€ 59 170 € 109 574 € 16 568
€ 109 574 € 328 721 € 16 568, verminderd met 7,56% 

van het gedeelte van het investe-
ringsbedrag dat de € 109 574 te 
boven gaat

€ 328 721  - 0

52.13.3 Energie-investeringsaftrek (Hoofdstuk 10.9.2)

U komt in 2021 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 € 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 45,5% van het investeringsbedrag.

52.13.4 Milieu-investeringsaftrek (Hoofdstuk 10.9.3)

U komt in 2021 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.

52.13.5 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 2021 voor niet meer dan € 2 400 aan bedrijfsmidde-
len verkoopt, wordt geen desinvesteringsbijtelling toegepast.

52.13.6 Oudedagsreserve (Hoofdstuk 10.11.2)

Het maximale bedrag voor 2021 is € 9 395. Het percentage is 
gelijk gebleven ten opzichte van 2020 (9,44%).

52.13.7 Zelfstandigenaftrek (Hoofdstuk 10.12.3)

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs 
afgebouwd. Per 1 januari 2021 wordt de zelfstandigenaftrek 
daarbij verlaagd van € 7 030 naar € 6 670. Hiermee worden de 
fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers klei-
ner. Zelfstandigen profiteren in 2021 in het algemeen wel van 
hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de in-
komstenbelasting. Komt u in aanmerking voor de startersaf-
trek (zie Hoofdstuk 10.12.3.2), dan kunt u in 2021 € 2 123 bij 
de zelfstandigenaftrek optellen. Dit bedrag is ongewijzigd ge-
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bleven ten opzichte van 2020. Ondernemers die op 31 de-
cember 2020 de AOW-leeftijd hebben bereikt hebben recht 
op 50% van de bedragen. Let op: in 2021 geldt dat de zoge-
noemde ‘grondslagverminderende posten’, zoals de zelfstan-
digenaftrek, nog slechts maximaal in aftrek kan worden ge-
bracht tegen 43%. Zie hierover Hoofdstuk 52.1.4. 

52.13.8 MKB-winstvrijstelling (Hoofdstuk 10.13)

Het percentage van de MKB-winstvrijstelling is voor 2021 net 
als voor 2020 14%. Let op: in 2021 geldt dat de zogenoemde 
‘grondslagverminderende posten’, zoals de MKB-winstvrij-
stelling, nog slechts maximaal in aftrek kunnen worden ge-
bracht tegen 43%. Zie hierover Hoofdstuk 52.1.4.

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

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk bedraagt in 2021 
€ 13 188. 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 
ondernemer was, wordt de aftrek verhoogd met € 6 598 
(aanvullende S&O-aftrek starters). Let op: in 2021 geldt dat 
de zogenoemde ‘grondslagverminderende posten’, zoals de 
aftrek speur- en ontwikkelingswerk, nog slechts maximaal in 
aftrek kunnen worden gebracht tegen 43%. Zie hierover 
Hoofdstuk 52.1.4.

52.13.10 Reisaftrek (Hoofdstuk 9)

Tabel reisaftrek 2021

Van meer dan Maar niet meer dan Op jaarbasis

 10 km  
10 km 15 km 471
15 km 20 km 626
20 km 30 km 1 045
30 km 40 km 1 296
40 km 50 km 1 689
50 km 60 km 1 879
60 km 70 km 2 083
70 km 80 km 2 155
80 km  2 185

Het kilometerbedrag bij een enkelereisafstand van meer dan 
90 kilometer (zie Hoofdstuk 9.3.7.3) bedraagt in 2021 € 0,24. 
De maximumaftrek bedraagt € 2 185.

52.13.11 Lijfrentevoorzieningen (Hoofdstuk 17)

De premie voor een tijdelijke oudedagslijfrente (zie Hoofd-
stuk 17.5.4) komt in 2021 voor aftrek in aanmerking voor zo-
ver deze betrekking heeft op uitkeringen tot maximaal 
€ 22 443 per jaar.
De maximaal aftrekbare lijfrentepremie voor 2021 is als 
volgt: jaarruimte (Hoofdstuk 17.7.4) maximaal € 13 236; re-
serveringsruimte (Hoofdstuk 17.7.5) € 7 489; reserverings-
ruimte voor belastingplichtigen die op 1 januari 2021 ouder 
zijn dan 56 jaar en 4 maanden € 14 785; AOW-franchise voor 
berekening premiegrondslag (Hoofdstuk 17.7.4) € 12 672;

maximum premiegrondslag (Hoofdstuk 17 7.4) € 112 189. Af-
koop van een kleine lijfrente (Hoofdstuk 17.8.4.1) is in 2021 
mogelijk als de waarde niet meer bedraagt dan € 4 547. Dit 
geldt ook als sprake is van een lijfrentespaarrekening of een 
lijfrentebeleggingsrecht.

52.13.12 Aanslag- en teruggaafgrens

Een verplichte aanslag over 2021 wordt opgelegd bij een te 
betalen bedrag van meer dan € 48 (zie Hoofdstuk 37.2). Bij 
bedragen boven € 15 volgt een teruggaaf (zie Hoofdstuk 38).

52.13.13 Vrijwilligersregeling (Hoofdstuk 6.2.12)

De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding bedraagt in 2021 
€ 180 per maand en € 1 800 per jaar.

IDL_Kluwer_Belastinggids_21_52-54_V2.1.indd   5 11-1-2021   17:08:27



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

54
Hoofdstuk 54.1

Tarieftabellen 2021

6

Belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan Belasting Premie Totaal

€ 0 t/m € 35 129 9,45% 27,65% 37,10%
€ 35 129 t/m € 68 507 37,10% - 37,10%
€ 68 507 en hoger  49,50% - 49,50%

Tarief box 1; AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 2021 en geboren op of na 1 januari 1946
Als u vóór 1 januari 2021 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 2021 als volgt uit:

Belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan Belasting Premie Totaal

€ 0 t/m € 35 129 9,45% 9,75% 19,20%
€ 35 129 t/m € 68 507 37,10% - 37,10%
€ 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 2021 als volgt uit:

Belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan Belasting Premie Totaal

€ 0 t/m € 35 941 9,45% 9,75% 19,20%
€ 35 941 t/m € 68 507 37,10% - 37,10%
€ 68 507 en hoger  49,50% - 49,50%

Hoofdstuk 54 

Tarieftabellen 2021
54.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u de informatie om uw verschul-
digde belasting/premie over 2021 snel te berekenen. U hebt 
daarbij nodig de voor u geldende heffingskorting en de juiste 
tarieftabel. Het schijventarief 2021 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 2020) en Hoofdstuk 52 (wijzigingen 2021).
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 2021 de AOW-
leeftijd nog niet hebben bereikt. Daarnaast zijn twee speciale 
tabellen opgenomen voor personen die de AOW-leeftijd vóór 
1 januari 2021 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 2021 de AOW-leeftijd wordt bereikt, kun-
nen de tabellen niet worden gebruikt; zie hierna.

54.2 Tarieftabellen 2021

Algemeen tarief box 1; AOW-leeftijd op 31 december 2021 nog 
niet bereikt
Het algemene tarief voor de belasting en premie volksverze-
keringen in box 1 (voor personen die op 31 december 2021 de 
AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt) ziet er voor 2021 als 
volgt uit:

Tarief als u in de loop van 2021 de AOW-leeftijd bereikt
Als u in de loop van 2021 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 2021 dat via de werkgeversheffing loopt, is 7%. 
Het verlaagde tarief voor de inhouding op pen sioe nen en der-
gelijke is 5,75%. Het maximum aan bijdrage-inkomen voor 
2021 is € 58 311.
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Tabel heffingskortingen 2021

Soort heffings-
korting

Bedrag tot 
AOW-leeftijd

Bedrag vanaf 
AOW-leeftijd

Voor wie?

Algemene hef-
fingskorting

max. € 2 837 max. € 1 469 Voor alle binnenlandse belastingplichtigen en kwalificerende buitenlandse belasting-
plichtigen. De heffingskorting wordt verminderd voor inkomens boven € 21 043 
met 5,804% (3,003% AOW-leeftijd) tot maximaal nihil. De algemene heffingskorting 
bedraagt nihil bij een inkomen van € 68 507 en hoger. Zie Hoofdstuk 52.20.1.

Arbeidskorting max. € 4 205 max. € 2 178 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 € 35 652 tot maximaal nihil bij een inkomen van € 105 736 en hoger. 
Zie Hoofdstuk 52.20.2.

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

max. € 2 815 max. € 1 458 Als u met werken meer verdient dan € 5 153 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 11,450% 
van uw inkomen voor zover dat hoger is dan € 5 153. De maximale korting bedraagt 
€ 2 815. De korting is maximaal bij een inkomen van € 29 738 en hoger. Zie Hoofd-
stuk 52.20.4.

Levensloopver-
lofkorting

€ 223 - Bij opname van een tegoed uit de levensloopregeling voor onbetaald verlof. Geldt 
nog uitsluitend als een overgangsregeling.

Jonggehandicap-
tenkorting

€ 761 - 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 - € 1 703 Als u op 31 december 2021 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 € 37 970. Bij een hoger inkomen vindt afbouw plaats 
met 15% van het inkomen voor zover dat meer bedraagt dan € 37 970. De ouderen-
korting is nihil bij een inkomen vanaf € 49 323.

Alleenstaande-
ouderenkorting

- € 443 Als u recht hebt op een AOW-uitkering als alleenstaande of alleenstaande ouder.

Heffingskorting 
groene beleggin-
gen

max. € 424 max. € 424 Voor beleggingen in een groenfonds. De korting is 0,7% van de in box 3 vrijgestelde 
beleggingen. Als u heel 2021 een fiscale partner hebt is het maximum € 848.

Tijdelijke hef-
fingskorting 
vroeggepensio-
neerden

- - Vervallen per 1 januari 2016.
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Hoofdlijnen berekening verschuldigde belasting/premie 2021

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 grondslagverminderende kosten (43%) € …….. +   

Totale belasting box 1   € ……..  
Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang € ……..    
Verschuldigd 26,90%   € ……..  

Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen     
Saldo vermogen 2021 (per 1/1) € ……..    
af: heffingvrij vermogen     
— per partner € 50 000 € …….. —   

Grondslag box 3 € ……..    
Belastbaar inkomen sparen en beleggen:     
Percentage van grondslag box 3 € ……..    
Verschuldigd 31% 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 2021 voor personen die op 31 december 2021 de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Bij een belastbaar inkomen box 1 van Bedraagt de belasting- en premieheffing het in kolom III vermelde be-
drag, vermeerderd met het in kolom IV vermelde percentage van het 
gedeelte van het belastbare inkomen box 1 dat het in kolom I vermelde 
bedrag te boven gaat

meer dan doch niet meer dan   

I II III IV

€ - € 35 129 € - 9,45% IB + 27,65% 
premies = 37,10%

€ 35 129 € 68 507 € 13 032 37,10% IB
€ 68 507 € - € 25 416 49,50% IB

Schijventarief 2021 voor personen die de AOW-leeftijd vóór januari 2021 hebben bereikt en geboren op of na 1 januari 1946

Bij een belastbaar inkomen box 1 van Bedraagt de belasting- en premieheffing het in kolom III vermelde be-
drag, vermeerderd met het in kolom IV vermelde percentage van het 
gedeelte van het belastbare inkomen box 1 dat het in kolom I vermelde 
bedrag te boven gaat

meer dan doch niet meer dan   

I II III IV

€ - € 35 129 € - 9,45% IB + 9,75% 
premies = 19,20%

€ 35 129 € 68 507 € 6 744 37,10% IB
€ 68 507 € - € 19 127 49,50% IB
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Schijventarief 2021 voor personen geboren vóór 1 januari 1946

Bij een belastbaar inkomen box 1 van Bedraagt de belasting- en premieheffing het in kolom III vermelde be-
drag, vermeerderd met het in kolom IV vermelde percentage van het 
gedeelte van het belastbare inkomen box 1 dat het in kolom I vermelde 
bedrag te boven gaat

meer dan doch niet meer dan   

I II III IV

€ - € 35 941 € - 9,45% IB + 9,75% 
premies = 19,20%

€ 35 941 € 68 507 € 6 900 37,10% IB
€ 68 507 € - € 18 981 49,50% IB

IDL_Kluwer_Belastinggids_21_52-54_V2.1.indd   9 11-1-2021   17:08:27



54
54.2

Tarieftabellen 2021

Zie voor de laatste ontwikkelingen Wolters Kluwer Belastinggids Update op www.wolterskluwer.nl/belastinggids10

Belastbaar inkomen  
uit werk en woning

AOW-leeftijd op 31 december 2021 
nog niet bereikt

AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 
2021 en geboren op of na 1 januari 1946

Geboren vóór 1 januari 1946

verschuldigde  
belasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde  
be lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde  
belasting en premie

plus van het 
meerdere

€ - € - 37,10% € - 19,20% € - 19,20%
€ 500 € 185 37,10% € 96 19,20% € 96 19,20%
€ 1000 € 371 37,10% € 192 19,20% € 192 19,20%
€ 1500 € 556 37,10% € 288 19,20% € 288 19,20%
€ 2000 € 742 37,10% € 384 19,20% € 384 19,20%
€ 2500 € 927 37,10% € 480 19,20% € 480 19,20%
€ 3000 € 1113 37,10% € 576 19,20% € 576 19,20%
€ 3500 € 1298 37,10% € 672 19,20% € 672 19,20%
€ 4000 € 1484 37,10% € 768 19,20% € 768 19,20%
€ 4500 € 1669 37,10% € 864 19,20% € 864 19,20%
€ 5000 € 1855 37,10% € 960 19,20% € 960 19,20%
€ 5500 € 2040 37,10% € 1056 19,20% € 1056 19,20%
€ 6000 € 2226 37,10% € 1152 19,20% € 1152 19,20%
€ 6500 € 2411 37,10% € 1248 19,20% € 1248 19,20%
€ 7000 € 2597 37,10% € 1344 19,20% € 1344 19,20%
€ 7500 € 2782 37,10% € 1440 19,20% € 1440 19,20%
€ 8000 € 2968 37,10% € 1536 19,20% € 1536 19,20%
€ 8500 € 3153 37,10% € 1632 19,20% € 1632 19,20%
€ 9000 € 3339 37,10% € 1728 19,20% € 1728 19,20%
€ 9500 € 3524 37,10% € 1824 19,20% € 1824 19,20%
€ 10000 € 3710 37,10% € 1920 19,20% € 1920 19,20%
€ 10500 € 3895 37,10% € 2016 19,20% € 2016 19,20%
€ 11000 € 4081 37,10% € 2112 19,20% € 2112 19,20%
€ 11500 € 4266 37,10% € 2208 19,20% € 2208 19,20%
€ 12000 € 4452 37,10% € 2304 19,20% € 2304 19,20%
€ 12500 € 4637 37,10% € 2400 19,20% € 2400 19,20%
€ 13000 € 4823 37,10% € 2496 19,20% € 2496 19,20%
€ 13500 € 5008 37,10% € 2592 19,20% € 2592 19,20%
€ 14000 € 5194 37,10% € 2688 19,20% € 2688 19,20%
€ 14500 € 5379 37,10% € 2784 19,20% € 2784 19,20%
€ 15000 € 5565 37,10% € 2880 19,20% € 2880 19,20%
€ 15500 € 5750 37,10% € 2976 19,20% € 2976 19,20%
€ 16000 € 5936 37,10% € 3072 19,20% € 3072 19,20%
€ 16500 € 6121 37,10% € 3168 19,20% € 3168 19,20%
€ 17000 € 6307 37,10% € 3264 19,20% € 3264 19,20%
€ 17500 € 6492 37,10% € 3360 19,20% € 3360 19,20%
€ 18000 € 6678 37,10% € 3456 19,20% € 3456 19,20%
€ 18500 € 6863 37,10% € 3552 19,20% € 3552 19,20%
€ 19000 € 7049 37,10% € 3648 19,20% € 3648 19,20%
€ 19500 € 7234 37,10% € 3744 19,20% € 3744 19,20%
€ 20000 € 7420 37,10% € 3840 19,20% € 3840 19,20%
€ 20500 € 7605 37,10% € 3936 19,20% € 3936 19,20%
€ 21000 € 7791 37,10% € 4032 19,20% € 4032 19,20%
€ 21500 € 7976 37,10% € 4128 19,20% € 4128 19,20%
€ 22000 € 8162 37,10% € 4224 19,20% € 4224 19,20%
€ 22500 € 8347 37,10% € 4320 19,20% € 4320 19,20%
€ 23000 € 8533 37,10% € 4416 19,20% € 4416 19,20%
€ 23500 € 8718 37,10% € 4512 19,20% € 4512 19,20%
€ 24000 € 8904 37,10% € 4608 19,20% € 4608 19,20%
€ 24500 € 9089 37,10% € 4704 19,20% € 4704 19,20%
€ 25000 € 9275 37,10% € 4800 19,20% € 4800 19,20%
€ 25500 € 9460 37,10% € 4896 19,20% € 4896 19,20%
€ 26000 € 9646 37,10% € 4992 19,20% € 4992 19,20%
€ 26500 € 9831 37,10% € 5088 19,20% € 5088 19,20%
€ 27000 € 10017 37,10% € 5184 19,20% € 5184 19,20%

Tarieftabellen 2021
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Belastbaar inkomen  
uit werk en woning

AOW-leeftijd op 31 december 2021 
nog niet bereikt

AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 
2021 en geboren op of na 1 januari 1946

Geboren vóór 1 januari 1946

verschuldigde  
belasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde  
be lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde  
belasting en premie

plus van het 
meerdere

€ 27500 € 10202 37,10% € 5280 19,20% € 5280 19,20%
€ 28000 € 10388 37,10% € 5376 19,20% € 5376 19,20%
€ 28500 € 10573 37,10% € 5472 19,20% € 5472 19,20%
€ 29000 € 10759 37,10% € 5568 19,20% € 5568 19,20%
€ 29500 € 10944 37,10% € 5664 19,20% € 5664 19,20%
€ 30000 € 11130 37,10% € 5760 19,20% € 5760 19,20%
€ 30500 € 11315 37,10% € 5856 19,20% € 5856 19,20%
€ 31000 € 11501 37,10% € 5952 19,20% € 5952 19,20%
€ 31500 € 11686 37,10% € 6048 19,20% € 6048 19,20%
€ 32000 € 11872 37,10% € 6144 19,20% € 6144 19,20%
€ 32500 € 12057 37,10% € 6240 19,20% € 6240 19,20%
€ 33000 € 12243 37,10% € 6336 19,20% € 6336 19,20%
€ 33500 € 12428 37,10% € 6432 19,20% € 6432 19,20%
€ 34000 € 12614 37,10% € 6528 19,20% € 6528 19,20%
€ 34500 € 12799 37,10% € 6624 19,20% € 6624 19,20%
€ 35000 € 12985 37,10% € 6720 19,20% € 6720 19,20%
€ 35129 € 13032 37,10% € 6744 37,10% € 6744 19,20%
€ 35500 € 13170 37,10% € 6816 37,10% € 6816 19,20%
€ 35941 € 13334 37,10% € 7046 37,10% € 6900 19,20%
€ 36000 € 13356 37,10% € 7067 37,10% € 6922 37,10%
€ 36500 € 13541 37,10% € 7253 37,10% € 7108 37,10%
€ 37000 € 13727 37,10% € 7438 37,10% € 7293 37,10%
€ 37500 € 13912 37,10% € 7624 37,10% € 7479 37,10%
€ 38000 € 14098 37,10% € 7809 37,10% € 7664 37,10%
€ 38500 € 14283 37,10% € 7995 37,10% € 7850 37,10%
€ 39000 € 14469 37,10% € 8180 37,10% € 8035 37,10%
€ 39500 € 14654 37,10% € 8366 37,10% € 8221 37,10%
€ 40000 € 14840 37,10% € 8551 37,10% € 8406 37,10%
€ 40500 € 15025 37,10% € 8737 37,10% € 8592 37,10%
€ 41000 € 15211 37,10% € 8922 37,10% € 8777 37,10%
€ 41500 € 15396 37,10% € 9108 37,10% € 8963 37,10%
€ 42000 € 15582 37,10% € 9293 37,10% € 9148 37,10%
€ 42500 € 15767 37,10% € 9479 37,10% € 9334 37,10%
€ 43000 € 15953 37,10% € 9664 37,10% € 9519 37,10%
€ 43500 € 16138 37,10% € 9850 37,10% € 9705 37,10%
€ 44000 € 16324 37,10% € 10035 37,10% € 9890 37,10%
€ 44500 € 16509 37,10% € 10221 37,10% € 10076 37,10%
€ 45000 € 16695 37,10% € 10406 37,10% € 10261 37,10%
€ 45500 € 16880 37,10% € 10592 37,10% € 10447 37,10%
€ 46000 € 17066 37,10% € 10777 37,10% € 10632 37,10%
€ 46500 € 17251 37,10% € 10963 37,10% € 10818 37,10%
€ 47000 € 17437 37,10% € 11148 37,10% € 11003 37,10%
€ 47500 € 17622 37,10% € 11334 37,10% € 11189 37,10%
€ 48000 € 17808 37,10% € 11519 37,10% € 11374 37,10%
€ 48500 € 17993 37,10% € 11705 37,10% € 11560 37,10%
€ 49000 € 18179 37,10% € 11890 37,10% € 11745 37,10%
€ 49500 € 18364 37,10% € 12076 37,10% € 11931 37,10%
€ 50000 € 18550 37,10% € 12261 37,10% € 12116 37,10%
€ 50500 € 18735 37,10% € 12447 37,10% € 12302 37,10%
€ 51000 € 18921 37,10% € 12632 37,10% € 12487 37,10%
€ 51500 € 19106 37,10% € 12818 37,10% € 12673 37,10%
€ 52000 € 19292 37,10% € 13003 37,10% € 12858 37,10%
€ 52500 € 19477 37,10% € 13189 37,10% € 13044 37,10%
€ 53000 € 19663 37,10% € 13374 37,10% € 13229 37,10%
€ 53500 € 19848 37,10% € 13560 37,10% € 13415 37,10%
€ 54000 € 20034 37,10% € 13745 37,10% € 13600 37,10%
€ 54500 € 20219 37,10% € 13931 37,10% € 13786 37,10%
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Belastbaar inkomen  
uit werk en woning

AOW-leeftijd op 31 december 2021 
nog niet bereikt

AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 
2021 en geboren op of na 1 januari 1946

Geboren vóór 1 januari 1946

verschuldigde  
belasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde  
be lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde  
belasting en premie

plus van het 
meerdere

€ 55000 € 20405 37,10% € 14116 37,10% € 13971 37,10%
€ 55500 € 20590 37,10% € 14302 37,10% € 14157 37,10%
€ 56000 € 20776 37,10% € 14487 37,10% € 14342 37,10%
€ 56500 € 20961 37,10% € 14673 37,10% € 14528 37,10%
€ 57000 € 21147 37,10% € 14858 37,10% € 14713 37,10%
€ 57500 € 21332 37,10% € 15044 37,10% € 14899 37,10%
€ 58000 € 21518 37,10% € 15229 37,10% € 15084 37,10%
€ 58500 € 21703 37,10% € 15415 37,10% € 15270 37,10%
€ 59000 € 21889 37,10% € 15600 37,10% € 15455 37,10%
€ 59500 € 22074 37,10% € 15786 37,10% € 15641 37,10%
€ 60000 € 22260 37,10% € 15971 37,10% € 15826 37,10%
€ 60500 € 22445 37,10% € 16157 37,10% € 16012 37,10%
€ 61000 € 22631 37,10% € 16342 37,10% € 16197 37,10%
€ 61500 € 22816 37,10% € 16528 37,10% € 16383 37,10%
€ 62000 € 23002 37,10% € 16713 37,10% € 16568 37,10%
€ 62500 € 23187 37,10% € 16899 37,10% € 16754 37,10%
€ 63000 € 23373 37,10% € 17084 37,10% € 16939 37,10%
€ 63500 € 23558 37,10% € 17270 37,10% € 17125 37,10%
€ 64000 € 23744 37,10% € 17455 37,10% € 17310 37,10%
€ 64500 € 23929 37,10% € 17641 37,10% € 17496 37,10%
€ 65000 € 24115 37,10% € 17826 37,10% € 17681 37,10%
€ 65500 € 24300 37,10% € 18012 37,10% € 17867 37,10%
€ 66000 € 24486 37,10% € 18197 37,10% € 18052 37,10%
€ 66500 € 24671 37,10% € 18383 37,10% € 18238 37,10%
€ 67000 € 24857 37,10% € 18568 37,10% € 18423 37,10%
€ 67500 € 25042 37,10% € 18754 37,10% € 18609 37,10%
€ 68000 € 25228 37,10% € 18939 37,10% € 18794 37,10%
€ 68500 € 25413 37,10% € 19125 37,10% € 18980 37,10%
€ 68507 € 25416 49,50% € 19127 49,50% € 18981 49,50%
€ 69000 € 25660 49,50% € 19371 49,50% € 19225 49,50%
€ 69500 € 25907 49,50% € 19618 49,50% € 35811 49,50%
€ 70000 € 26155 49,50% € 19866 49,50% € 23893 49,50%
€ 70500 € 26402 49,50% € 20113 49,50% € 24141 49,50%
€ 71000 € 26650 49,50% € 20361 49,50% € 24388 49,50%
€ 71500 € 26897 49,50% € 20608 49,50% € 24636 49,50%
€ 72000 € 27145 49,50% € 20856 49,50% € 24883 49,50%
€ 72500 € 27392 49,50% € 21103 49,50% € 25131 49,50%
€ 73000 € 27640 49,50% € 21351 49,50% € 25378 49,50%
€ 73500 € 27887 49,50% € 21598 49,50% € 25626 49,50%
€ 74000 € 28135 49,50% € 21846 49,50% € 25873 49,50%
€ 74500 € 28382 49,50% € 22093 49,50% € 26121 49,50%
€ 75000 € 28630 49,50% € 22341 49,50% € 26368 49,50%
€ 75500 € 28877 49,50% € 22588 49,50% € 26616 49,50%
€ 76000 € 29125 49,50% € 22836 49,50% € 26863 49,50%
€ 76500 € 29372 49,50% € 23083 49,50% € 27111 49,50%
€ 77000 € 29620 49,50% € 23331 49,50% € 27358 49,50%
€ 77500 € 29867 49,50% € 23578 49,50% € 27606 49,50%
€ 78000 € 30115 49,50% € 23826 49,50% € 27853 49,50%
€ 78500 € 30362 49,50% € 24073 49,50% € 28101 49,50%
€ 79000 € 30610 49,50% € 24321 49,50% € 28348 49,50%
€ 79500 € 30857 49,50% € 24568 49,50% € 28596 49,50%
€ 80000 € 31105 49,50% € 24816 49,50% € 28843 49,50%
€ 80500 € 31352 49,50% € 25063 49,50% € 29091 49,50%
€ 81000 € 31600 49,50% € 25311 49,50% € 29338 49,50%
€ 81500 € 31847 49,50% € 25558 49,50% € 29586 49,50%
€ 82000 € 32095 49,50% € 25806 49,50% € 29833 49,50%
€ 82500 € 32342 49,50% € 26053 49,50% € 30081 49,50%
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Belastbaar inkomen  
uit werk en woning

AOW-leeftijd op 31 december 2021 
nog niet bereikt

AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 
2021 en geboren op of na 1 januari 1946

Geboren vóór 1 januari 1946

verschuldigde  
belasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde  
be lasting en premie

plus van het 
meerdere

verschuldigde  
belasting en premie

plus van het 
meerdere

€ 83000 € 32590 49,50% € 26301 49,50% € 30328 49,50%
€ 83500 € 32837 49,50% € 26548 49,50% € 30576 49,50%
€ 84000 € 33085 49,50% € 26796 49,50% € 30823 49,50%
€ 84500 € 33332 49,50% € 27043 49,50% € 31071 49,50%
€ 85000 € 33580 49,50% € 27291 49,50% € 31318 49,50%
€ 85500 € 33827 49,50% € 27538 49,50% € 31566 49,50%
€ 86000 € 34075 49,50% € 27786 49,50% € 31813 49,50%
€ 86500 € 34322 49,50% € 28033 49,50% € 32061 49,50%
€ 87000 € 34570 49,50% € 28281 49,50% € 32308 49,50%
€ 87500 € 34817 49,50% € 28528 49,50% € 32556 49,50%
€ 88000 € 35065 49,50% € 28776 49,50% € 32803 49,50%
€ 88500 € 35312 49,50% € 29023 49,50% € 33051 49,50%
€ 89000 € 35560 49,50% € 29271 49,50% € 33298 49,50%
€ 89500 € 35807 49,50% € 29518 49,50% € 33546 49,50%
€ 90000 € 36055 49,50% € 29766 49,50% € 33793 49,50%
€ 90500 € 36302 49,50% € 30013 49,50% € 34041 49,50%
€ 91000 € 36550 49,50% € 30261 49,50% € 34288 49,50%
€ 91500 € 36797 49,50% € 30508 49,50% € 34536 49,50%
€ 92000 € 37045 49,50% € 30756 49,50% € 34783 49,50%
€ 92500 € 37292 49,50% € 31003 49,50% € 35031 49,50%
€ 93000 € 37540 49,50% € 31251 49,50% € 35278 49,50%
€ 93500 € 37787 49,50% € 31498 49,50% € 35526 49,50%
€ 94000 € 38035 49,50% € 31746 49,50% € 35773 49,50%
€ 94500 € 38282 49,50% € 31993 49,50% € 36021 49,50%
€ 95000 € 38530 49,50% € 32241 49,50% € 36268 49,50%
€ 95500 € 38777 49,50% € 32488 49,50% € 36516 49,50%
€ 96000 € 39025 49,50% € 32736 49,50% € 36763 49,50%
€ 96500 € 39272 49,50% € 32983 49,50% € 37011 49,50%
€ 97000 € 39520 49,50% € 33231 49,50% € 37258 49,50%
€ 97500 € 39767 49,50% € 33478 49,50% € 37506 49,50%
€ 98000 € 40015 49,50% € 33726 49,50% € 37753 49,50%
€ 98500 € 40262 49,50% € 33973 49,50% € 38001 49,50%
€ 99000 € 40510 49,50% € 34221 49,50% € 38248 49,50%
€ 99500 € 40757 49,50% € 34468 49,50% € 38496 49,50%
€ 100000 € 41005 49,50% € 34716 49,50% € 38743 49,50%
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