Veranderingen in de inkomstenbelasting in 2020
De meeste belastingbetalers gaan in 2020 minder inkomstenbelasting betalen. Op deze pagina vind je de veranderingen op een rij.
Met deze rekenhulp kun je zelf uitrekenen wat het voor jou betekent. Heb je een eigen huis? Bekijk wat er in 2020 verandert voor
woningeigenaren.

1. Algemene heffingskorting: voor iedereen die belasting betaalt
De maximale algemene heffingskorting gaat omhoog. Deze stijgt met maximaal €234 (AOW-ers: €145). De algemene heffingskorting
is een korting op de belasting die je moet betalen. Deze korting is afhankelijk van je inkomen na aftrekposten:
Bij een inkomen na aftrekposten tot €20.711 bedraagt de algemene heffingskorting altijd €2.711. Voor AOW-ers is dit €1.413.
Vanaf €20.711 daalt de algemene heffingskorting.
Is je inkomen na aftrekposten hoger dan €68.507? Dan krijg je helemaal geen algemene heffingskorting.

2. Arbeidskorting: als je werkt
De arbeidskorting krijg je alleen als je werkt. Je krijgt de arbeidskorting niet als je een uitkering of pensioen ontvangt. De hoogte van
de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen dat je verdient met werken. In 2020 is de maximale arbeidskorting €3.819. Dat is
€420 meer. Is je inkomen uit arbeid hoger dan €98.604? Dan krijg je helemaal geen arbeidskorting. Werkende AOW-ers hebben
recht op een arbeidskorting van maximaal €1.989 (2019: €1.740).



Let op! Veranderingen in 2020 kunnen gevolgen hebben voor je kortingen

Soms kan je werkgever of uitkeringsinstantie de heffingskortingen niet goed berekenen. Hierdoor moet je in 2020 een bedrag
aan de Belastingdienst bijbetalen of krijg je juist een bedrag terug. Dit gebeurt als je:
- eenmalige uitkeringen of bonussen krijgt;
- een aanvullend pensioen hebt;
- hypotheekrente aftrekt voor je eigen woning;
- gebruik maakt van andere aftrekposten.
Met een voorlopige aanslag kun je verrassingen in 2020 voorkomen. Je vraag een voorlopige aanslag aan bij de
Belastingdienst.

3. Ouderenkorting: voor AOW-ers
De ouderenkorting wordt aangepast. De maximale ouderenkorting bedraagt €1.622. Dat is €26 meer. Sinds 2019 wordt de
ouderenkorting afgebouwd. De afbouw begint bij een inkomen hoger dan €36.372. De ouderenkorting bouwt af tot €0 bij een
inkomen van € 48.185.

4. Je kunt minder algemene heffingskorting uit laten keren
Als je jouw algemene heffingskorting niet helemaal gebruikt omdat je inkomen te laag is, dan kun je die laten uitkeren aan je partner.
Je moet dan natuurlijk wel een partner hebben. Dit wordt ook wel de aanrechtsubsidie genoemd. Deze regeling wordt tot 2024 in
stappen afgebouwd. Houd hier rekening mee als jij of je partner bruto minder verdient dan ongeveer €5.500 per jaar. Er zijn een paar
uitzonderingen. Op de website van de Belastingdienst lees je meer over deze regeling.



Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting
Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/hef

5. Veranderingen in belastingschijven en -percentages als je geen AOW ontvangt
Als je nog geen AOW ontvangt, heb je te maken met twee belastingschrijven en twee belastingtarieven. Hoe hoger je inkomen, hoe
hoger je belastingtarief. In een overzicht:
Bij een belastbaar inkomen tot €68.507 is het belastingtarief 37,35%.
Bij een hoger inkomen is het belastingtarief 49,5%.

6. Veranderingen in belastingschijven en -percentages als je AOW krijgt
Als je eenmaal AOW ontvangt, heb je te maken met drie belastingschijven en -tarieven. In een overzicht:
Bij een belastbaar inkomen tot €20.711 is het belastingtarief 19,45%.
Bij een belastbaar inkomen van €20.384 tot € 34.712 (of €35.375 als je geboren bent voor 1946) is het belastingtarief 19,45%.
Bij belastbaar inkomen van €34.712 (of € 35.375 als je geboren bent voor 1946) tot €68.507 is het belastingtarief 37,35%.
Bij een hoger inkomen is het belastingtarief 49,5%.

7. Indexering voor vrijwilligerswerk
De vergoeding voor vrijwilligerswerk wordt voortaan elk jaar geïndexeerd. Het bedrag na indexatie wordt afgerond op €100 naar
beneden of naar boven, afhankelijk van de uitkomst van de indexatie.

8. Hogere bijtelling voor elektrische auto's
Koop of lease je in 2020 een nieuwe elektrische auto? Hou dan rekening met een hogere bijtelling. Bij een nieuwwaarde tot €45.000
is de bijtelling 8%. Is de elektrische auto duurder? Dan betaal je 22% bijtelling over het meerdere boven de cataloguswaarde van
€45.000. De bijtelling geldt alleen als je de auto ook privé gebruikt.

9. Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker
De regels voor de bijtelling voor een fiets van de zaak worden eenvoudiger. Krijg of koop je een fiets van de zaak? Dan moet je (net
als bij de auto van de zaak) een bedrag bij je inkomen optellen. De bijtelling is 7% van de nieuwwaarde van de fiets.

