INKOMSTENBELASTING 2021:
HEFFINGSKORTINGEN
ALGEMENE HEFFINGSKORTING.
De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie
volksverzekeringen. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op
de algemene heffingskorting. Maar of u volledig gebruik kunt maken van deze
heffingskorting, hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland hebt gewoond.
De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder
algemene heffingskorting als uw inkomen stijgt. De algemene heffingskorting is maximaal
het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van uw belastbaar
inkomen uit werk en woning. Dit percentage vindt u in de tabellen voor de algemene
heffingskorting.
Hebt u het hele jaar de AOW-leeftijd? Dan is het bedrag van de algemene heffingskorting en
het percentage waarmee die verminderd wordt, lager.
TABELLEN:
-

U bereikt in 2021 nog niet de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. In dat geval gelden
voor u de volgende regels:
Belastbaar inkomen uit
werk en woning
Niet hoger
Hoger dan
dan
€0
€ 21.043
€ 68.507
€ 21.043
€ 68.507

-

-

Algemene Heffingskorting
€ 2.837
€ 2.837 - 5,977% x (belastbaar inkomen uit werk en
woning - € 21.043)
€0

Wanneer geld dat u in 2021 het gehele jaar de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden
heeft bereikt zijn de volgende regels van toepassing:
Belastbaar inkomen uit
werk en woning
Niet hoger
Hoger dan
dan
€0
€ 21.043
€ 68.507
€ 21.043
€ 68.507

-

Algemene Heffingskorting
€ 1.469
€ 1.469 - 3,093% x (belastbaar inkomen uit werk en
woning - € 21.043)
€0

ARBEIDSKORTING.
De arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werk en wordt berekend over het
arbeidsinkomen.
De hoogte van de arbeidskorting hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw
arbeidsinkomen. Is dit inkomen in 2021 niet hoger dan € 35.652, dan is de arbeidskorting ten
minste gelijk aan de arbeidskorting die uw werkgever op uw loon heeft toegepast, maar
maximaal het bedrag dat volgens de tabel arbeidskorting bij uw geboortejaar hoort.
Betaalt u weinig belasting over uw inkomen en heeft u meer dan 6 maanden een fiscale
partner die voldoende belasting betaald, dan kan/wordt een deel van de arbeidskorting aan u
uitbetaald.
TABELLEN:
-

U bereikt in 2021 nog niet de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. In dat geval gelden
voor u de volgende regels:
Belastbaar inkomen uit
werk en woning
Niet hoger
Hoger dan
dan
€0
€ 10.108
€ 10.108
€ 21.835
€ 21.835
€ 35.652
€ 35.652
€ 105.736
€ 105.736
-

-

Arbeidskorting

4,581% x arbeidsinkomen
€ 463 + 28,771% x (arbeidsinkomen - € 10.108)
€ 3.837 + 2,663% x (arbeidsinkomen - € 21.835)
€ 4.205 - 6% x (arbeidsinkomen - € 35.652)
€0

Wanneer geld dat u in 2021 het gehele jaar de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden
heeft bereikt zijn de volgende regels van toepassing:
Belastbaar inkomen uit
werk en woning
Niet hoger
Hoger dan
dan
€0
€ 10.108
€ 10.108
€ 21.835
€ 21.835
€ 35.652
€ 35.652
€ 105.736
€ 105.736
-

Arbeidskorting
2,371% x arbeidsinkomen
€ 240 + 14,890% x (arbeidsinkomen - € 10.108)
€ 1.987 + 1,378% x (arbeidsinkomen - € 21.835)
€ 2.178 - 3,105% x (arbeidsinkomen - € 35.652)
€0

ATTENTIE ARBEIDSKORTING EN ALGEMENE HEFFINGSKORTING BIJ
BEREIKEN VAN DE AOW-LEEFTIJD VAN 66 JAAR EN 4 MAANDEN.
Wanneer u in 2021 de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereikt, heeft u te maken met
een aangepast belastingtarief. Dit heeft invloed op zowel uw algemene heffingskorting als ook
de arbeidskorting voor het jaar 2021.
De hoogte van deze heffingskortingen kunt u online berekenen via de website van de
Belastingdienst. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van onze diensten om uw
voorlopige aanslag 2021 aan te laten passen.

