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Aanvullende toelichting
Belasting berekenen bij emigratie
of immigratie in 2015

Inkomensafhankelijke bijdrage en werkgeversheffing
Zorgverzekeringswet

Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015.
In het Overzicht inkomsten en aftrekposten op bladzijde 3
van deze aanvullende toelichting kunt u de inkomsten en
aftrekposten over 2015 invullen. Zo hebt u een overzicht van
uw belastbare inkomens in de 3 boxen. Met de rekenhulpen
op de bladzijden daarna kunt u de hoogte van uw aanslag
berekenen.

Als u loon had, betaalde uw werkgever de werkgeversheffing
Zorgverzekeringswet van 6,95% over uw loon. Had u pensioen
of een uitkering? Dan werd de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet (Zvw) van 4,85% meestal ingehouden door de
uitkeringsinstantie. Had u winst uit onderneming, opbrengsten uit
overig werk of periodieke uitkeringen? Dan is het percentage 4,85%.
Dit bedrag moet dan worden betaald via een (voorlopige) aanslag
Zvw. Deze aanslag wordt niet verminderd met heffingskortingen.

Speciale regels voor de berekening van de aanslag
In een aantal situaties gelden er voor de berekening van de aanslag
speciale regels. Dat is het geval als u in 2015:
– de AOW-leeftijd hebt bereikt (u bent geboren na 31 oktober
1949, maar vóór 1 oktober 1950)
– bezittingen buiten Nederland of inkomsten buiten Nederland had
– een periode niet verzekerd was voor de volksverzekeringen of de
Zorgverzekeringswet
– een vrijstelling van premie volksverzekeringen en inkomens
afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet kreeg, omdat u
geregistreerd was als gemoeds bezwaarde
– nog een te verrekenen verlies had uit aanmerkelijk belang, terwijl
u geen aanmerkelijk belang meer had
– inkomen had waarover u bij vraag 68g of vraag 68h vraagt om
correctie of vermindering van de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet
In deze gevallen kunt u de rekenhulp niet altijd gebruiken om de
berekening te maken.

Verrekenbare verliezen
Uw inkomen in box 1 of 2 kan in een bepaald belastingjaar negatief
zijn. Dit negatieve inkomen is dan een verrekenbaar verlies. Wij
verrekenen een verlies uit box 1 automatisch met een positief
inkomen van 1 of meer van de 3 vorige jaren. Een verlies uit box 2
wordt automatisch verrekend met een positief inkomen over het
vorige jaar.
Hebt u nog een onverrekend verlies uit vorige jaren? Dan houden
wij daarmee rekening bij de berekening van uw definitieve aanslag
over 2015.

Meer informatie over verrekenbare verliezen vindt u op
www.belastingdienst.nl.
Heffingskortingen

Meer informatie over het berekenen van de aanslag vindt u

Bij de berekening van wat u moet betalen of terugkrijgt, houden
wij rekening met heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de te
betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U hoeft
dan minder belasting te betalen. Het hangt af van uw persoonlijke
situatie of u bepaalde heffingskortingen krijgt.

op www.belastingdienst.nl.

Premiepercentage volksverzekeringen
Was u in 2015 verzekerd voor de volksverzekeringen Algemene
ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en
de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan bent u in totaal 28,15% aan
premies verschuldigd over maximaal € 33.589 in box 1 (inkomen uit
werk en woning). U betaalt dus hooguit € 9.455 aan premies.

Was u in Nederland in loondienst of kreeg u een uitkering? Dan
kreeg u al via uw werkgever of uitkerende instantie de volgende
heffingskortingen:
– algemene heffingskorting
– arbeidskorting
– (alleenstaande)ouderenkorting
– levensloopverlofkorting
– jonggehandicaptenkorting (meestal)
– tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden
Hierdoor hebt u al minder loonheffing betaald over uw loon of
uitkering. Andere heffingskortingen vraagt u aan bij ons. Dat doet u
met de aangifte inkomstenbelasting 2015. Meer informatie vindt u in
de toelichting bij vraag 45 tot en met 52.

Bent u geboren vóór 1 november 1949? Dan vervalt de
AOW-premie vanaf de maand dat u de AOW-leeftijd bereikte.
U bent dan 10,25% aan premies verschuldigd voor de andere
volksverzekeringen over maximaal € 33.589. U betaalt dus hooguit
€ 3.442 aan premies. Bent u geboren vóór 1 januari 1946? Dan
bent u in totaal 10,25% aan premies verschuldigd over maximaal
€ 33.857. U betaalt dan hooguit € 3.470 aan premies.

IB 331 - 1B51PL

Hieronder ziet u welke percentages op jaarbasis gelden voor de
3 volksverzekeringen.
AOW 17,90%
Anw
0,60%
Wlz
9,65% +
Totaal: 28,15%

Let op!
De heffingskorting bestaat uit een belastingdeel en uit premiedelen
voor de volksverzekeringen AOW, Anw en Wlz. Omdat u in 2015
een deel in Nederland woonde, kunt u het belastingdeel krijgen van
alle heffingskortingen. U kunt de premiedelen alleen krijgen voor zover
u verzekerd was voor deze volksverzekeringen (AOW, Anw, en Wlz).
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Vermindering algemene heffingskorting

Uitbetaling (algemene) heffingskorting

De hoogte van de algemene heffingskorting is € 2.203 (of € 1.123
als u geboren bent vóór 1 november 1949). Hebt u een belastbaar
inkomen uit werk en woning (box 1) dat hoger is dan € 19.822? Dan
wordt de algemene heffingskorting verminderd. De vermindering is
2,32% (of 1,183% als u geboren bent vóór 1 november 1949) van
maximaal € 37.113 (€ 56.935 - € 19.822) = € 861 (of € 438 als u
geboren bent vóór 1 november 1949).

De heffingskorting is maximaal het bedrag van de verschuldigde
inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als de heffingskorting hoger is, wordt het meerdere niet uitbetaald. Hierop bestaat
een uitzondering bij fiscale partners. Als u in 2015 geen of een laag
inkomen had, houden wij rekening met de belasting die uw fiscale
partner is verschuldigd. U kunt dan misschien uitbetaling van uw
heffingskorting krijgen.

Was u in de buitenlandse periode in 2015 kwalificerende
buitenlandse belastingplichtige? Dan gaan wij voor de vermindering
van de algemene heffingskorting uit van uw wereldinkomen uit werk
en woning (box 1).

De niet-verrekende heffingskorting is maximaal het bedrag van de
verschuldigde belasting van uw fiscale partner. Het gaat om het
totaal van de volgende heffingskortingen die u niet (helemaal) kunt
verrekenen, omdat u onvoldoende belasting verschuldigd bent:
– algemene heffingskorting
– arbeidskorting
– inkomensafhankelijke combinatiekorting
– levensloopverlofkorting

Let op!
Bereikte u in 2015 de AOW-leeftijd (u bent geboren na 31 oktober
1949, maar vóór 1 oktober 1950)? Dan verandert het belastingtarief.
U betaalt namelijk geen AOW-premie meer met ingang van de maand
waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt. Dit heeft ook gevolgen voor
het bedrag van de algemene heffingskorting en het percentage van
de vermindering van de algemene heffingskorting.

De uitbetaling van de algemene heffingskorting wordt afgebouwd
als de niet- of minstverdienende partner is geboren na 31 december
1962. Meer informatie over uitbetaling van de heffingskortingen en
afbouw van de algemene heffingskorting vindt u bij vraag 45 in de
toelichting bij de aangifte.

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.
Voorbeeld 1: belastbaar inkomen niet hoger dan € 19.822
Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is € 18.000.
De algemene heffingskorting wordt niet verminderd. De algemene
heffingskorting is € 2.203 (of € 1.123 als u geboren bent vóór
1 november 1949).

Voorbeeld 2: belastbaar inkomen hoger dan € 19.822
maar niet hoger dan € 56.935
Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is € 50.000.
De vermindering van de algemene heffingskorting is 2,32% van
€ 30.178 (€ 50.000 - € 19.822) = € 700 (of 1,183% van € 30.178
= € 357 als u geboren bent vóór 1 november 1949). De algemene
heffingskorting is dan € 1.503 (of € 766 als u geboren bent vóór
1 november 1949).

Voorbeeld 3: belastbaar inkomen hoger dan € 56.935
Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is € 70.000.
De vermindering van de algemene heffingskorting is € 861 (of € 438
als u geboren bent vóór 1 november 1949). De algemene heffings
korting is dan € 1.342 (of € 685 als u geboren bent vóór 1 november
1949).
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OVERZICHT INKOMSTEN EN AFTREKPOSTEN
In dit overzicht kunt u de inkomsten en aftrekposten over 2015 invullen. Zo hebt u een overzicht van uw belastbare inkomens in de 3 boxen.

Box 1

Neem de bedragen over uit het aangifteformulier

Belastbare winst uit onderneming vraag 14b

Reisaftrek openbaar vervoer

vraag 20c

Inkomsten uit loondienst 

vraag 15a

Fooien en andere inkomsten

vraag 15e

Aftrek vanwege geen of een
kleine eigenwoningschuld

vraag 25v

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

vraag 30f

Pensioen en uitkeringen

vraag 16a en 16d

Loon uit het buitenland 

vraag 18a

+
B

Tel op Aftrekposten

Buitenlands pensioen en uitkeringenvraag 19a
Resultaat uit overig werk 

vraag 21c

Betaalde partneralimentatie en
andere onderhoudsverplichtingen vraag 37a

Resultaat uit het beschikbaar
stellen van bezittingen 

vraag 22d

Tijdelijk verblijf thuis van ernstig
gehandicapten van 21 jaar en ouder vraag 38a

Ontvangen partneralimentatie

vraag 26c

Uitgaven voor specifieke zorgkosten vraag 39a

Periodieke uitkeringen 

vraag 27e

Overige inkomsten

vraag 28a

Studiekosten en andere
scholingsuitgaven

vraag 40a

Onderhoudskosten
rijksmonumentenpand

vraag 41a

Kwijtgescholden durfkapitaal

vraag 42a

Giften

vraag 43a

Restant persoonsgebonden
aftrek over vorige jaren

vraag 44a

Negatieve
persoonsgebonden aftrek
Negatieve uitgaven voor
inkomensvoorzieningen

vraag 29a
vraag 31c

+

Tel op
Saldo inkomsten en aftrekposten
eigen woning

vraag 25r

Tel op, maar als het saldo eigen woning een
negatief bedrag is, trek dan af Inkomsten
box 1

A

+/
-

+
C

Tel op Persoonsgebonden aftrekposten
Totaal inkomsten Neem over van A
Aftrekposten Neem over van B
Vrijgestelde
inkomsten box 1

vraag 59a

+

Tel op

–
D

Trek af
Persoonsgebonden aftrekposten Neem over van C
Trek af Inkomen uit werk en woning

–
E

Verrekenbare verliezen

–

Trek af Belastbaar inkomen uit werk en
woning

Box 2

Box 3

Neem de bedragen over uit het aangifteformulier

Voordeel uit aanmerkelijk belang
Vrijgestelde inkomsten box 2

vraag 32i

G

vraag 59b

Trek af Belastbaar inkomen uit sparen
en beleggen

–
H

Verrekenbare verliezen
Trek af Belastbaar inkomen uit
aanmerkelijk belang

vraag 35k

J

Persoonsgebonden aftrek voor zover
niet bij box 1 in mindering gebracht

Trek af

Trek af Inkomen uit aanmerkelijk belang

Neem de bedragen over uit het aangifteformulier

Voordeel uit sparen en beleggen

–

Persoonsgebonden aftrek voor zover
niet bij box 1 en 3 in mindering gebracht

F

–
I
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–
K

BELASTING BEREKENEN: STAP A
Bereikte u in 2015 de AOW-leeftijd? Dan kunt u deze berekening
niet gebruiken.

Met deze rekenhulp berekent u het totaalbedrag van de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Dit totaalbedrag hebt u
nodig om te berekenen of u belasting en premie moet betalen of dat
u geld van ons terugkrijgt.

Staat er in de rekenhulp: ‘Neem over van (......) op bladzijde 1’?
Neem dan het bedrag over uit het overzicht op bladzijde 1 van
deze toelichting.

Let op!
Sommige bedragen of percentages staan tussen haakjes. Deze
bedragen gelden alleen als u heel 2015 de AOW-leeftijd had.
(U bent geboren vóór 1 november 1949).

Let op!
Rond alle bedragen af op hele euro’s. U mag daarbij in uw voordeel
afronden.

Box 1
F

Belastbaar inkomen uit werk en woning Neem over van F op bladzijde 3

A1

Neem over van F, maar vul maximaal € 19.822 in
Tarief inkomstenbelasting eerste schijf

8,35%

x

Bedrag inkomstenbelasting eerste schijf Bereken 8,35% van A1, maar vul maximaal € 1.655 in
Trek af: F min A1

A2

Neem over van A2, maar vul maximaal € 13.767 in (of € 14.035 als u geboren bent vóór 1 januari 1946)

A3

Tarief inkomstenbelasting tweede schijf

13,85%

x

Bedrag inkomstenbelasting tweede schijf Bereken 13,85% van A3, maar vul maximaal € 1.906 in
(of € 1.943 als u geboren bent vóór 1 januari 1946)
Trek af: A2 min A3

A4

Neem over van A4, maar vul maximaal € 23.996 in (of € 23.728 als u geboren bent vóór 1 januari 1946)

A5

Tarief inkomstenbelasting derde schijf

42%

x

Bedrag inkomstenbelasting derde schijf Bereken 42% van A5, maar vul maximaal € 10.078 in
(of € 9.965 als u geboren bent vóór 1 januari 1946)
A6

Trek af: A4 min A5
Tarief inkomstenbelasting vierde schijf

52%

x

Bedrag inkomstenbelasting vierde schijf Bereken 52% van A6

+

Tel op
Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning (Neem over van W4 uit de rekenhulp hierna)

W4

Tel op Inkomstenbelasting box 1

A7

+

Rekenhulp tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning
Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Neem over van F op bladzijde 3

F

Bij: Aftrekbare kosten eigen woning *) Neem over van vraag 25m uit de aangifte

W1

Tel op: F plus W1. Als de uitkomst € 57.585 of lager is, dan is er geen tariefsaanpassing.
U hoeft de rekenhulp dan niet verder in te vullen
Maximum 3e schijf

+
W2

57.585 –

Trek af: W2 min € 57.585, maar vul niet meer in dan W1

W3

Als W3 positief is, bereken dan 1% van W4. Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

W4

*) Hebt u het belastbaar inkomen uit eigen woning verdeeld met uw fiscale partner? Vermeld dan het deel van de aftrekbare kosten dat
overeenkomt met het deel van het saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning dat u aan uzelf hebt toegerekend. Neem over van vraag 25r
uit de aangifte.
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Box 2
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Neem over van I op bladzijde 3
Bedrag Inkomstenbelasting Bereken 25% van I

I
25%

x

A8

Inkomstenbelasting box 2

Box 3
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Neem over van K op bladzijde 3
Bedrag Inkomstenbelasting Bereken 30% van K

K
30% x
A9

Inkomstenbelasting box 3

Totaal
Inkomstenbelasting box 1 Neem over van A7 op de vorige bladzijde

A7

Inkomstenbelasting box 2 Neem over van A8 hierboven

A8

Inkomstenbelasting box 3 Neem over van A9 hierboven

A9

Tel op Totaal inkomstenbelasting

AT
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+

HEFFINGSKORTINGEN BEREKENEN: STAP B
Rekenhulp heffingskortingen
Bij de berekening van wat u moet betalen of terugkrijgt, wordt rekening gehouden met heffingskortingen.
Dit zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U hoeft dan minder te betalen.
Of u bepaalde heffingskortingen kunt krijgen, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Algemene heffingskorting Zie de Rekenhulp vermindering algemene heffingskorting
op bladzijde 7

B1

Arbeidskorting Zie de Rekenhulp arbeidskorting op bladzijde 8

B2

Werkbonus Zie de Rekenhulp werkbonus op bladzijde 9

B3

Inkomensafhankelijke combinatiekorting Lees de toelichting bij vraag 47

B4

Levensloopverlofkorting Neem het bedrag over van vraag 48 uit de aangifte

B5

Heffingskorting voor AOW-gerechtigden Lees de toelichting bij vraag 49

B6

Alleenstaandeouderenkorting Lees de toelichting bij vraag 49a. Vul in € 433

B7

Heffingskorting voor jonggehandicapten Lees de toelichting bij vraag 50. Vul in € 715

B8

Heffingskorting voor groene beleggingen Lees de toelichting bij vraag 51

B9

Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden. Lees de toelichting bij vraag 52

B10

+

BT

Tel op Totaal heffingskortingen

Let op!
Als u in 2015 de AOW-leeftijd bereikte (u bent geboren na 31 oktober 1949, maar vóór 1 oktober 1950), verandert het
tarief. U betaalt namelijk geen AOW-premie meer met ingang van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikte. Dit heeft
ook gevolgen voor het bedrag van uw heffingskorting. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

Let op!
Woonde u in de buitenlandse periode in 2015 niet in België, Suriname, op Aruba, Curaçao of Sint Maarten of viel u als
inwoner van Duitsland niet onder de 90%-regeling? U hebt dan over heel 2015 geen recht op het belastingdeel van de
heffingskorting. Als u in de buitenlandse periode in 2015 wel in België, Suriname, op Aruba, Curaçao of Sint Maarten
woonde of als inwoner van Duitsland onder de 90%-regeling viel, dan hebt u over heel 2015 recht op het belastingdeel
van een beperkt aantal heffingskortingen.
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Rekenhulp vermindering algemene heffingskorting
Was uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) € 19.822 of lager?
Zie F in het overzicht op bladzijde 3

Ja
Let op! Was u in de buitenlandse periode in 2015 kwalificerende
buitenlandse belastingplichtige? Ga dan uit van het het wereldinkomen in
box 1. Dit is het totaal van de inkomsten bij vraag 40a A t/m N min R uit de
rechterkolom

Uw algemene heffingskorting is € 2.203 als
u geboren bent na 30 september 1950 (of
€ 1.123 als u geboren bent vóór 1 november
1949). U hoeft deze rekenhulp dan niet verder
in te vullen. Vul dit bedrag in bij B1 in de
Rekenhulp heffingskortingen op bladzijde 6

Nee
Was uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) of uw
wereldinkomen in box 1 hoger dan € 19.822, maar niet hoger dan
€ 56.935?

Ga verder met Berekening algemene
heffingskorting

Ja

Nee
Was uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) of uw
wereldinkomen in box 1 hoger dan€ 56.935?

Ja

Uw algemene heffingskorting is € 1.342 als
u geboren bent na 30 september 1950 (of
€ 685 als u geboren bent vóór 1 november
1949). U hoeft deze rekenhulp dan niet verder
in te vullen. Vul dit bedrag in bij B1 in de
Rekenhulp heffingskortingen op bladzijde 6

Berekening algemene heffingskorting
Ga verder met deze rekenhulp als uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1)
of uw wereldinkomen in box 1 hoger was dan € 19.822, maar niet hoger dan € 56.935
Algemene heffingskorting vóór vermindering. Vul € 2.203 in als u geboren bent na
30 september 1950 (of € 1.123 als u geboren bent vóór 1 november 1949)
Vul in: uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) of wereldinkomen in box 1.
Neem over van F op bladzijde 3, maar vul maximaal € 56.935 in
Vast bedrag

K1

F

19.822 –
K2

Trek af: F min € 19.822

2,32%
(of 1,183%) x

Bereken 2,32% van K2 als u geboren bent na 30 september 1950 (of 1,183% als u geboren
bent vóór 1 november 1949) Vul maximaal € 861 in als u geboren bent na 30 september
1950 (of € 438 als u geboren bent vóór 1 november 1949)
Trek af: K1 min K3. Algemene heffingskorting na vermindering
Vul dit bedrag in bij B1 in de Rekenhulp heffingskortingen op bladzijde 6
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K3
B1

–

Rekenhulp arbeidsinkomen
Neem de bedragen over uit het aangifteformulier
De arbeidskorting en de werkbonus hangen af van de hoogte van uw arbeidsinkomen.
Deze inkomsten bestaan uit:
Winst uit onderneming: winst vóór ondernemersaftrek (vraag 12a).
Let op! Hierbij telt niet mee het deel van de winst dat u kreeg als medegerechtigde in een
onderneming (vraag 11)
Loon, ziektewetuitkering en andere inkomsten uit Nederland
(vraag 15a). Hierbij telt niet mee het loon (of het bedrag) uit de levensloopvoorziening als u
geboren bent in 1953 of eerder
Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten uit loondienst
die niet onder de loonheffing vielen (vraag 15c)
Vrijgestelde inkomsten als werknemer bij een internationale organisatie
(vraag 17a)
Loon en dergelijke buiten Nederland (vraag 18a)
Resultaat uit overig werk (vraag 21c).

+
K4

Tel op: Arbeidsinkomen

Rekenhulp arbeidskorting

Tabel arbeidskorting

Als K4 hoger is dan € 100.670, krijgt u de arbeidskorting die bij uw leeftijd hoort.
Zie de Tabel arbeidskorting hiernaast. Vul dan het bedrag van de tabel in bij B2 in
de Rekenhulp heffingskortingen. U hoeft de Rekenhulp arbeidskorting dan niet
verder in te vullen.

Leeftijd
Arbeidskorting
Geboren na 30 september 1950 € 184
Geboren vóór 1 november 1949 € 94

Als K4 € 100.670 of lager is, ga dan hieronder verder
Neem over van K4 uit de Rekenhulp arbeidsinkomen, maar vul maximaal € 9.010 in

K5
1,810%
(of 0,923%)

Tarief eerste schijf

x
K6

Bedrag eerste schijf Bereken 1,810% van K5 als u geboren bent na 30 september 1950
(of 0,923% als u geboren bent vóór 1 november 1949) Vul maximaal € 163 in als u geboren
bent na 30 september 1950 (of € 84 als u geboren bent vóór 1 november 1949)
K7

Trek af: K4 min K5

19,679%
(of 10,029%)

Tarief tweede schijf

x

Bedrag tweede schijf Bereken 19,679% van K7 als u geboren bent na 30 september 1950
(of 10,029% als u geboren bent vóór 1 november 1949) Vul maximaal € 2.057 in als u geboren
bent na 30 september 1950 (of € 1.048 als u geboren bent vóór 1 november 1949)

K8

Tel op: K6 plus K8

K9

Is K4 hoger dan € 49.770, maar niet hoger dan € 100.670? Vul dan K4 in.
Is K4 lager dan € 49.770? U hoeft de Rekenhulp arbeidskorting dan niet verder in te vullen.
Vul het bedrag van K9 in bij B2 in de Rekenhulp heffingskortingen op bladzijde 6
Vast bedrag

+

K4

49.770
K10

Trek af: K4 min € 49.770

4%
(of 2,038%)

x

Bereken 4% van K10 als u geboren bent na 30 september 1950 (of 2,038% als u geboren bent
vóór 1 november 1949). Vul maximaal € 2.036 in als u geboren bent na 30 september 1950
(of € 1.038 als u geboren bent vóór 1 november 1949)
Trek af: K9 min K11. Arbeidskorting *
Vermeld dit bedrag bij B2 in de Rekenhulp Heffingskortingen op bladzijde 6

* Let op! Is de arbeidskorting bij B2 lager dan de arbeidskorting op uw jaaropgaaf? Vul dan het bedrag van uw jaaropgaaf
in bij B2 in de Rekenhulp heffingskortingen. Maar u krijgt nooit meer dan het maximale bedrag dat hoort bij uw leeftijd
en uw inkomen.
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K11
B2

–

Rekenhulp werkbonus
Bent u geboren in 1951, 1952 of 1953 en had u
arbeidsinkomen (K4 in de Rekenhulp
arbeidsinkomen op bladzijde 8)?

U krijgt geen werkbonus

Nee

Ja
Is uw arbeidsinkomen € 17.327 of lager?

U krijgt geen werkbonus. U hoeft de Rekenhulp
werkbonus dan niet verder in te vullen

Ja
Nee
Ga verder met Berekening A

Is uw arbeidsinkomen hoger dan € 17.327, maar
niet hoger dan € 19.252?

Ja
Nee
Is uw arbeidsinkomen hoger dan € 19.252, maar
niet hoger dan € 23.104?

Ja

Uw werkbonus is € 1.119. U hoeft de Rekenhulp
werkbonus dan niet verder in te vullen. Vul dit
bedrag in bij B3 in de Rekenhulp
heffingskortingen

Nee
Ga verder met Berekening B

Is uw arbeidsinkomen hoger dan € 23.104 maar
niet hoger dan € 33.694?

Ja
Nee
Is uw arbeidsinkomen hoger dan € 33.694?

U krijgt geen werkbonus

Ja
Berekening A - Uw arbeidsinkomen is hoger dan € 17.327, maar niet hoger dan € 19.252
Neem over van K4 uit de Rekenhulp arbeidsinkomen op bladzijde 8, maar vul maximaal € 19.252 in
Vast bedrag

K4

17.327 –
K12

Trek af: K4 min € 17.327

58,1%

x
B3

Bereken 58,1% van K12. Werkbonus
Vul dit bedrag in bij B3 in de Rekenhulp heffingskortingen op bladzijde 6

Berekening B - Uw arbeidsinkomen is hoger dan € 23.104, maar niet hoger dan € 33.694
Vast bedrag

1.119

Neem over van K4 uit de Rekenhulp arbeidsinkomen op bladzijde 8, maar vul maximaal € 33.694 in
Vast bedrag

K4

23.104 –
K13

Trek af: K4 min € 23.104

10,567%

x
K14

Bereken 10,567% van K13
Trek af: € 1.119 min K14. Werkbonus
Vul dit bedrag in bij B3 in de Rekenhulp heffingskortingen op bladzijde 6
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B3

–

TE BETALEN OF TERUG TE KRIJGEN BEDRAG: STAP C
Hieronder berekent u of u inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen of terugkrijgt.

Berekening verschuldigde inkomstenbelasting
A7

Inkomstenbelasting box 1 Neem over van A7 op bladzijde 4
Uw buitenlandse inkomsten in box 1 in de Nederlandse periode, waarover
Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen Neem het totaal van vraag
57c t/m 57f, maar alleen als het bedrag groter is dan 0. Vul anders 0 in C3

C1

Inkomstenbelasting box 1 Neem over van A7 op bladzijde 4

A7

Vermenigvuldig: C1 met A7

C2

Uw inkomen in box 1 om de vermindering te berekenen over de
Nederlandse periode Neem over van F op bladzijde 3

F

x

:

Aftrek om dubbele belasting in box 1 te voorkomen in de Nederlandse
periode Deel: C2 door F *

C3

Trek af: A7 min C3. Verschuldigde inkomstenbelasting box 1

C4

–

* Als voor u de minder gebruikelijke ‘verrekenmethode’ geldt, vul dan bij C3 het bedrag van de buitenlandse belasting in.

Inkomstenbelasting box 2 Neem over van A8 op bladzijde 5

A8

Buitenlandse bronbelasting over uw inkomsten die u bij vraag 57g hebt ingevuld

C5

Trek af: A8 min C5. Verschuldigde inkomstenbelasting box 2

C6

Inkomstenbelasting box 3 Neem over van A9 op bladzijde 5

A9

Rendementsgrondslag van de bezittingen in box 3 in de Nederlandse periode, waarover
Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen Bereken de waarde van de bezittingen en
schulden die u hebt ingevuld bij vraag 57i en vermenigvuldig dit met 4%

C7

Inkomstenbelasting box 3 Neem over van A9 op bladzijde 5

A9

Vermenigvuldig: C7 met A9

C8

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Neem over van K op bladzijde 3
Deel: C8 door K. Aftrek om dubbele belasting te voorkomen in de Nederlandse periode

K

x
:

C9
C10

Verrekenbare bronbelasting box 3 Neem over van vraag 57i

+

Tel op: C9 plus C10

C11

Trek af: A9 min C11. Verschuldigde inkomstenbelasting box 3
Als het resultaat negatief is vul dan 0 in.

C12
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–

–

Totaal verschuldigde inkomstenbelasting
Verschuldigde inkomstenbelasting box 1 Neem over van C4 op bladzijde 10

C4

Verschuldigde inkomstenbelasting box 2 Neem over van C6 op bladzijde 10

C6

Verschuldigde inkomstenbelasting box 3 Neem over van C12 op bladzijde 10

C12

Tel op: C4 plus C6 plus C12

C13

+

BT

Trek af: Totaal heffingskortingen. Neem over van BT op bladzijde 6

22,9%
(of 44,9%)

x

Belastingdeel heffingskorting Vermenigvuldig: BT met 22,9% als u geboren bent
na 30 september 1950 (of 44,9% als u geboren bent vóór 1 november 1949

C14

–

CT

Trek af: C13 min C14. Totaal verschuldigde inkomstenbelasting

Ga verder met verschuldigde premie volksverzekeringen hierna.

Verschuldigde premie volksverzekeringen
Uw premie-inkomen Neem het bedrag over van 66c. Vul maximaal € 33.589 in
(of € 33.857 als u geboren bent vóór 1 januari 1946)
Uw premie volksverzekeringen Vermenigvuldig: L met 28,15% (of 10,25% geboren bent na
31 december 1945, maar vóór 1 november 1949). Vul maximaal € 9.455 in (of € 3.442 als u
geboren bent na 31 december 1945 maar vóór 1 november 1949. Let op! Bent u geboren
vóór 1 januari 1946? Vermenigvuldig L dan met 10,25%, maar vul maximaal € 3.470 in

L
28,15%
(of 10,25%)

x
M

BT

Totaal heffingskortingen Neem over van BT op bladzijde 6

77,1%
(of 55,1%)

x

Premiedeel van uw heffingskortingen Vermenigvuldig BT met 77,1% als u geboren bent
na 30 september 1950 (of 55,1% als u geboren bent vóór 1 november 1949)

N

Trek af: M min N. Verschuldigde premie volksverzekeringen

P

–

Al betaalde belasting en premie
Ingehouden loonheffing Neem over van vraag 14e, 15a, 15c, 16a, 16d en 21f

Q

Ingehouden dividend- en kansspelbelasting Neem over van vraag 54a

R

Ingehouden bronheffing EU-spaarrente Neem over van vraag 54c

S

Betaald via voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2015

T

Tel op: Q plus R plus S plus T. Totaal al betaalde belasting en premie

U

+

Betalen of terugkrijgen?
Totaal verschuldigde inkomstenbelasting Neem over van CT op deze bladzijde

CT

Verschuldigde premie volksverzekeringen Neem over van P op deze bladzijde

P

Teruggekregen via Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2015

V

Tel op: CT plus P plus V

W

Totaal al betaalde belasting en premie Neem over van U op deze bladzijde

U

Trek af: W min U. Te betalen of terug te krijgen bedrag Als X positief is, moet u meestal betalen.
Als X negatief is, krijgt u dit bedrag meestal van ons terug. U ontvangt hierover bericht
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X

+
–

Rekenhulp berekening bijdrage Zvw
Loon Zorgverzekeringswet waarover de werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zvw heeft betaald
Totaal loon waarover de werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zvw heeft betaald

Z1

Inkomen waarover geen bijdrage Zvw is betaald
Belastbare winst uit onderneming Neem het totaalbedrag over van vraag 64a
Partneralimentatie die is ingegaan na 31 december 2005 Neem alleen dit deel van het bedrag over van vraag 26c
Buitenlandse uitkeringen Neem het totaalbedrag over van vraag 64e
Resultaat uit overig werk Neem het bedrag over van vraag 64f
Periodieke uitkeringen die niet onder de loonheffing vallen Neem het bedrag over van vraag 64h
Inkomsten uit loondienst buiten Nederland waarover de werkgever geen inkomensafhankelijke bijdrage
voor de Zorgverzekeringswet heeft ingehouden Neem het bedrag over van vraag 64d

+
Z2

Tel op: Bijdrage-inkomen aanslag Zorgverzekeringswet
Als Z2 € 0 of negatief is, krijgt u geen aanslag Zvw. Een voorlopige aanslag Zvw wordt dan teruggegeven of verrekend.
U hoeft de rekenhulp niet verder in te vullen

Berekening bijdrage Zvw
Maximaal bedrag waarover de bijdrage verschuldigd is

51.976

Inkomen waarover de werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zvw heeft betaald
Neem over van Z1 op deze bladzijde

Z1

Trek af: € 51.976 min Z1. Bijdrage Zorgverzekeringswet

Z3

–

Als Z3 € 0 of negatief is, krijgt u geen aanslag Zvw. Een voorlopige aanslag Zvw wordt dan teruggegeven of verrekend.
U hoeft de rekenhulp niet verder in te vullen

Bedrag van de aanslag
Als Z3 groter is dan of gelijk aan Z2, vul hier dan 4,85% van Z2 in
Als Z3 kleiner is dan Z2, neem dan 4,85% van Z3

Z4

Betaalde voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2015

Z5

Trek af: Z4 min Z5. Te betalen of terug te krijgen bedrag

ZT

Als ZT positief is, moet u meestal betalen. Als ZT negatief is, krijgt u dit bedrag meestal van ons terug.
U ontvangt hierover bericht
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