Fiscale datacard 2022/2021 - Bepaal uw fiscale koers
(Gegevens uit 2021 zijn tussen haakjes opgenomen).

Inkomstenbelasting
Inkomen uit werk en woning - box 1
Inkomstenbelasting - tot AOW-leeftijd
€ 0 - € 35.472
(€ 0 - € 35.129)
€ 35.472 - € 69.398
(€ 35.129 - € 68.507)
Vanaf € 69.398
(Vanaf € 68.507)

Heffingskortingen
37,07% [a]
37,07%
49,50%

Gecombineerd tarief

(37,10%) [a]
(37,10%)
(49,50%)

[a] Dit gecombineerde tarief bestaat uit 9,42% (9,45%) inkomstenbelasting en 27,65% (27,65%) premies volksverzekeringen (pvv).

Inkomstenbelasting - vanaf AOW-leeftijd
€ 0 - € 35.472 [a]
(€ 0 - € 35.129) [a]
€ 35.472 - € 69.398
(€ 35.129 - € 68.507)
Vanaf € 69.398
(Vanaf € 68.507)

19,17% [b]
37,07%
49,50%

Gecombineerd tarief

(19,20%) [b]
(37,10%)
(49,50%)

[a] Voor mensen geboren vóór 1946 eindigt deze tariefschijf op € 36.409 (€ 35.941).
[b] Dit gecombineerde tarief bestaat uit 9,42% (9,45%) inkomstenbelasting en 9,75% (9,75%) premies volksverzekeringen (pvv).

Maximum percentage hypotheekrenteaftrek
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld [a]

40%

(43%)

86,67%

(90%)

[a] De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is gelijk aan de voordelen uit eigen woning verminderd met de op deze voordelen drukkende aftrekbare
kosten. Dit verschil mag vanwege de uitfasering Wet Hillen vanaf 2019 nog slechts gedeeltelijk worden afgetrokken in box 1.

Auto van de zaak
0 - 500 privékilometers per jaar
Vanaf 500 kilometers én 0 gr/km CO2-uitstoot én ≤ € 35.000 [b]
Vanaf 500 kilometers én 0 gr/km CO2-uitstoot én > € 35.000
Vanaf 500 kilometers én >0 gr/km CO2-uitstoot

Bijtelling [a]
0%
(0%)
16%
(12%)
€ 5.600 + (22% x > € 35.000)
(€ 4.800 + (22% x > € 40.000))
22%
(22%)

[a] Percentage van de catalogusprijs inclusief BPM en datum eerste toelating na 1 januari 2022.
[b] Voor 2021 ( ≤ € 40.000). Voor een waterstofauto of zonnecelauto geldt in 2022 geen beperking. Bijtelling is 16% over gehele cataloguswaarde.

Inkomen uit aanmerkelijk belang - box 2
26,9%

Belastingtarief
Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

5,53%

(26,9%)
Forfaitair rendement

(5,69%)

Inkomen uit sparen en beleggen - box 3
Vermogen [a]
€ 0 - € 50.650
€ 50.650 - € 101.300
€ 101.300- € 1.013.000
Vanaf € 1.013.000
Belastingtarief

(€ 0 - € 50.000)
(€ 50.000 - € 100.000)
(€ 100.000 - € 1.000.000)
(Vanaf € 1.000.000)

Vrijgesteld
1,82%
4,37%
5,53%
31%

Fictief rendement

(Vrijgesteld)
(1,90%)
(4,50%)
(5,69%)

Algemene heffingskorting tot AOW-leeftijd
€ 0 - € 21.317
(€ 0 - € 21.043)
€ 21.317 - € 69.398
(€ 21.043 - € 68.507)
Vanaf € 69.398
(Vanaf € 68.507)

Bedrag
€ 2.888
(€ 2.837)
€ 2.888 - (6,007% x > € 21.317)
(€ 2.837 - (5,977% x > € 21.043))
€0
(€ 0)

Algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd
€ 0 - € 21.317
(€ 0 - € 21.043)
€ 21.317 - € 69.398
(€ 21.043 - € 68.507)
Vanaf € 69.398
(Vanaf € 68.507)

Bedrag
€ 1.494
(€ 1.469)
€ 1.494 - (3,106% x > € 21.317)
(€ 1.469 - (3,093% x > € 21.043))
€0
(€ 0)

Arbeidskorting tot AOW-leeftijd
Maximale arbeidskorting
Inkomensgrens afbouw arbeidskorting
Afbouwpercentage arbeidskorting
Ouderenkorting
€ 0 - € 38.464
€ 38.464 - € 49.971
Vanaf € 49.971

(€ 0 - € 37.970)
(€ 37.970 - € 49.323)
(Vanaf € 49.323)

Alleenstaande ouderenkorting
Vanaf € 0

(Vanaf € 0)

Bedrag

€ 4.260
€ 36.649
5,86%

€ 1.726
€ 1.726 - (15% x > € 38.464)
€0

€ 449

(€ 4.205)
(€ 35.652)
(6,0%)

Bedrag

(€ 1.703)
(€ 1.703 - (15% x > € 37.970))
(€ 0)

Bedrag

(€ 443)

Omzetbelasting
Tariefgroep
Algemeen
Laag
Nul

21%
9%
0%

Belastingtarief

(21%)
(9%)
(0%)

Overige belastingen
Soort belasting
Assurantiebelasting
Overdrachtsbelasting woningen
Overdrachtsbelasting woningen starters (18 tot 35 jaar) *
Overdrachtsbelasting woningen beleggers
Overdrachtsbelasting niet-woningen

21%
2%
0%
8%
8%

Belastingtarief

(21%)
(2%)
(0%)
(8%)
(8%)

* Dit percentage geldt vanaf 1 april 2021 alleen voor woningen met een waarde tot € 400.000

(31%)

[a] Fiscale partners kunnen spaar- en beleggingsvermogen vrijelijk aan elkaar toedelen. De box 3 schijven en tarieven worden vervolgens per partner afzonderlijk
toegepast.

Deze datacard geeft een inzicht in de belangrijkste tarieven voor 2022 en 2021. Het biedt geen volledige weergave van alle bestaande en voorgestelde tarieven. We hebben al rekening gehouden met de tabelindexactie (1,013). Dit document dient slechts te worden gebruikt ter indicatie. Laatst bijgewerkt 23 december 2021.

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en bevat geen professioneel advies en mag dan ook niet als een substituut daarvoor worden beschouwd. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van de inhoud van deze publicatie al of niet wordt gehandeld dan wel anderszins besluiten worden genomen.

Fiscale datacard 2022/2021 - Bepaal uw fiscale koers
(Gegevens uit 2021 zijn tussen haakjes opgenomen).

Investeringsaftrek

Vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag
€ 0 - € 395.000
Vanaf € 395.000

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Investeringsbedrag
€ 0 - € 2.400
€ 2.400 - € 59.939
€ 59.940 - € 110.998
€ 110.999 - € 332.994
Vanaf € 332.995

(€ 0 - € 2.400)
(€ 2.400 - € 59.170)
(€ 59.170 - € 109.574)
(€ 109.574 - € 328.721)
(Vanaf € 328.721)

Investeringsaftrek

€0
28% x investeringsbedrag
€ 16.784
€ 16.784 - (7,56% x > € 110.999)
€0

(€ 0)
(28% x investeringsbedrag)
(€ 16.568)
(€ 16.568 - (7,56% x > € 109.574))
(€ 0)

(€ 2.500 - € 126.000.000)

45,5%

Investeringsaftrek

(45,5%)

Investeringsaftrek
(36%)
(27%)
(13,5%)

9%

(9%)

Overige aftrekposten
Aftrekposten
Zelfstandigenaftrek
Startersaftrek
Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
Extra aftrek voor S&O voor starters

€ 6.310
€ 2.123
€ 13.360
€ 6.684

Bedrag

(€ 0 - € 350.000)
(€ 0 - € 350.000 voor starters)
(Vanaf € 350.000)

15%

Belastbaar bedrag
(€ 0 - € 128.751)
(Vanaf € 128.751)

Partners en kinderen
10%
(10%)
20%
(20%)

Belastingtarief
Kleinkinderen
18%
(18%)
36%
(36%)

Verkrijger
Kinderen
Kinderen tussen 18 en 40 jaar: eenmalig, algemeen doel
Kinderen tussen 18 en 40 jaar: eenmalig, voor studie
Alle personen, inclusief kinderen, tussen 18 en 40 jaar:
eenmalig, voor eigen woning
Algemeen nut beogende instellingen
Andere verkrijgers

€ 5.677
€ 27.231
€ 56.724

WVA S&O-afdrachtvermindering [a]
32%
(40%)
40%
(50%)
16%
(16%)

WW

WIA

Vaste contracten
Tijdelijke contracten
Basis (hoog) [a]
Basis (laag) [a]
Toeslag
Gediff. bijdrage (gemiddeld)

Percentage

Vrijgesteld bedrag

(€ 6.604)
(€ 26.881)
(€ 55.996)

€ 106.671

(€ 105.302)
(Vrijgesteld)
(€ 3.244)

Verkrijger

Vrijgesteld bedrag

Partner (echtgenoot / geregistreerd partner /
€ 680.645
(€ 671.910)
notarieel samenwonende)
Kinderen en kleinkinderen
€ 21.559
(€ 21.282)
Zieke en gehandicapte kinderen
€ 64.666
(€ 63.836)
Ouder(s) [a]
€ 51.053
(€ 50.397)
Algemeen nut beogende instellingen
Vrijgesteld
(Vrijgesteld)
Andere verkrijgers
€ 2.274
(€ 2.244)
[a] Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 51.053. Erft één ouder, dan is de maximale vrijstelling eveneens € 51.053.

Werkgeverspremies Zvw en werknemersverzekeringen
6,7%
2,2%
7,2%
7,05%
5,49%
0,5%
1,52%

Overige verkrijgers
30%
(30%)
40%
(40%)

Vrijgesteld
€ 2.274

[a] Met een maximum van de totale loonheffing per inhoudingsplichtige.

Soort verzekering
Zvw

(15%)

Vrijstelling erfbelasting
(€ 6.670)
(€ 2.123)
(€ 13.188)
(€ 6.598)

Loonheffingen
Speur- & Ontwikkelingsloon
€ 0 - € 350.000
€ 0 - € 350.000 voor starters
Vanaf € 350.000

(15%)
(25%)

Vrijstelling schenkbelasting

45%
36%
27%

Innovatiebox
Winsten behaald met innovatieve activiteiten

Belastingtarief

Dividendbelasting
Belastingtarief

€ 0 - € 130.425
Vanaf € 130.425

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Investeringsbedrag
Investering € 2.500 - € 25.000.000 én
Milieu-investering categorie I: F en G van Milieulijst
Milieu-investering categorie II: A en D van Milieulijst
Milieu-investering categorie III: B en E van Milieulijst

15%
25,8%

Schenk- en erfbelasting

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Investeringsbedrag
€ 2.500 - € 128.000.000

(€ 0 - € 245.000)
(Vanaf € 245.000)

(7%)
(2,7%)
(7,7%)
(7,03%)
(0,5%)
(1,36%)

[a] Het basispercentage is per 1 januari 2022 vervangen door een gedifferentieerd tarief.
Kleine werkgevers met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon komen in aanmerking voor het lage tarief.

Deze datacard geeft een inzicht in de belangrijkste tarieven voor 2022 en 2021. Het biedt geen volledige weergave van alle bestaande en voorgestelde tarieven. We hebben al rekening gehouden met de tabelindexactie (1,013).
Dit document dient slechts te worden gebruikt ter indicatie. Laatst bijgewerkt 23 december 2021.
De inhoud van deze publicatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en bevat geen professioneel advies en mag dan ook niet als een substituut daarvoor worden beschouwd. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van de inhoud van deze publicatie al of niet wordt gehandeld dan wel anderszins besluiten worden genomen.

