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Deze folder geeft u informatie over de
Inkomstenbelasting
Deze wet komt in grote mate overeen met de
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943
zoals die de laatste jaren bij u bekend is geweest.
Toch is het goed om te weten dat er enkele
belangrijke wijzigingen zijn.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
De aanpassing van het tarief. Voorheen was er een
schijventarief variërend van 12,5 tot 47,5%, inclusief
25% opcenten. Nu bestaat er voor de meeste
mensen nog slechts één tarief: 30,4%. In dit tarief is
ook de premie voor de AOV/AWW en de premie
zorgverzekering opgenomen. Deze worden dus niet
meer afzonderlijk in rekening gebracht.

Inkomstenbelasting

Hogere inkomens worden in de inkomstenbelasting vanaf USD 250.000,- belast tegen een tarief
van 35,4%.
De hypotheekrente is niet aftrekbaar tegen het
tarief van 35,4%, maar altijd tegen 30,4%
De inkomsten uit aanmerkelijk belang vallen niet
onder dit algemene tarief. Hiervoor gaat een tarief
van 5% gelden.
Er komt een algemene belasting- en premievrije
som van USD 10.813,-. Deze belastingvrije som
kan worden verhoogd met:
• USD 1.386,- per kind, met een maximum van
2 kinderen.
• USD 1.222,- voor personen van 60 jaar en ouder.
Aftrekposten blijven in stand. Het gaat bijvoorbeeld
om de eerder genoemde aftrek van hypotheekrente
en onderhoudskosten voor uw eigen woning,
diverse persoonlijke lasten en buitengewone lasten.
Inkomsten uit verhuurde onroerende zaken worden
niet meer in de inkomstenbelasting belast. De
belastingheffing over verhuurde onroerende zaken
valt voortaan onder de vastgoedbelasting.

Enkele voorbeelden:
1
Een persoon werkt, heeft geen kinderen en geniet
een belastbaar inkomen van USD 12.500,-.
Over de eerste USD 10.813,- betaalt hij geen
belasting en premie.
Belasting en premie wordt daarom betaald over
USD 1.687,-.
Hij betaalt 30,4% IB (incl AOV/AWW en zorgverzekering) over USD 1.687,-. Dat is USD 513,-.

2
Een gezin met 2 kinderen, beiden zitten op de
lagere school. Alleen de man werkt en heeft een
inkomen van USD 40.000,-.
Over de eerste USD 10.813,- betaalt hij geen
belasting en premie. Dit belastingvrije bedrag
wordt verhoogd met USD 2.238,- omdat er twee
kinderen zijn. In totaal wordt het belastingvrije
bedrag dan USD 13.051,-.
Te belasten is dan USD 40.000 -/- USD 13.051 is
USD 26.049,-.
De heffing bedraagt dan 30,4% IB (incl AOV/AWW
en zorgverzekering) zijnde USD 8.192,-.

Voor rente- en dividendinkomsten komt er een
rentevrijstelling van USD 5.000,- en een dividendvrijstelling van USD 5.000,-.
Tot deze bedragen wordt dus geen belasting
geheven over uw rente- en dividendinkomsten.
De penshonadoregeling komt te vervallen. Wel
geldt er een overgangsperiode van 4 jaar voor de
huidige penshonado’s. De personen die op dit
moment dus onder deze regeling vallen zullen dus
vanaf 2015 onder de normale regels voor de
inkomstenbelasting gaan vallen.

Er is meer informatie beschikbaar over dit onderwerp.
Raadpleeg daarvoor onze website www.belastingdienst-cn.nl of kom langs bij een van onze kantoren.

www.belastingdienst-cn.nl

