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Voorwoord 

Voor u ligt de uitgave Fiscale cijfers 2019, het praktische 
belasting-kompas dat u door het oerwoud van fiscale en 
financiële cijfers leidt. Met het trefwoordenregister vindt u 
gemakkelijk uw weg naar de fiscale en financiële cijfers voor 
2019. Daarnaast ziet u in één oogopslag de belangrijkste 
wijzigingen. Ook hebben wij de vergelijkende cijfers over 2018  
en 2017 vermeld.

De tekst is bijgewerkt tot en met 18 januari 2019. Voor een 
actuele stand van zaken kunt u terecht op de opgenomen 
internetpagina’s op pagina 000.

Fiscale cijfers 2019 wordt uitgegeven onder copyright van SRA, 
de grootste organisatie van zelfstandige accountantskantoren 
die het SRA-merk dragen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de inhoud van deze uitgave u in  
de loop van het jaar regelmatig van pas zal komen en wensen  
u veel gebruiksplezier met Fiscale cijfers 2019!

SRA

Fiscale 
Cijfers



Colofon

Uitgever:
SRA T 030 656 60 60
Marconibaan 41  F 030 656 60 66
Postbus 335  E info@sra.nl
3430 AH Nieuwegein www.sra.nl

SRA, Nieuwegein

Onder redactie van: 
 mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB
 de heer J.J. Geldens LL.M
 mr. J. van Oorschot RB
 mr. B. Opmeer
 de heer S. Sarton
 mr. M.V.J. Vries
 drs. J.F.M. Zweekhorst RB
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belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd (belasting- en volledige premieplicht)

2019
€

2018
€

2017
€

algemene heffingskorting (maximaal) 0 2.265 2.254

arbeidskorting (maximaal) 0 3.249 3.223

werkbonus (per 1-1-2018 vervallen)  
(2017: 63 jaar)

0 n.v.t. 1.119

inkomensafhankelijke combinatie korting  
(maximaal)

0 2.801 2.778

jonggehandicaptenkorting 0 728 722

levensloopverlofkorting  
(per jaar van deelname tot 2012)

0 212 210

korting groene beleggingen1) 0 0,7% 0,7%
1) Van de vrijstelling in box 3.

I  Inkomstenbelasting

Heffingskortingen
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belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd (belasting- en volledige premieplicht)

2019
€

2018
€

2017
€

algemene heffingskorting (maximaal) 1.157 1.151

arbeidskorting inkomen (maximaal) 1.659 1.645

inkomensafhankelijke combinatie-  korting  
(maximaal)

1.431 1.419

ouderenkorting inkomen ≤ € 00.000  
(2018: € 36.346; 2017: € 36.057)

1.418 1.292

ouderenkorting inkomen > € 00.000  
(2018: € 36.346; 2017: € 36.057)

72 71

alleenstaande ouderenkorting 423 438

korting groene beleggingen1) 0,7% 0,7%

1) Van de vrijstelling in box 3.

            maximale uitbetaling

categorie 2019
%

2018
%

2017
%

geboren vóór 1-1-1963 1.157 1.151

overige gevallen1) 1.659 1.645
1) Dit percentage wordt jaarlijks met 6,67 verlaagd.

Alleen de algemene heffingskorting kan worden beperkt in de uitbetaling.  

De berekening van het uit te betalen bedrag is gemaximeerd op een percentage van 

de algemene heffingskorting. De hoogte van het uit te betalen bedrag is afhankelijk van 

de geboortedatum van de minst verdienende partner.

Heffingskortingen

Uitbetaling heffingskortingen
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2019
leeftijd

grondslag
€

percentage bedrag
€

totaal (max.)
€

1e deel:

tot AOW-leeftijd 0 0 0 0

vanaf AOW-leeftijd 0 0 0 0

2e deel:

tot AOW-leeftijd 0 0 0 0

vanaf AOW-leeftijd 0 0 0 0

2018
leeftijd

grondslag
€

percentage bedrag
€

totaal (max.)
€

1e deel:

tot AOW-leeftijd 0 0 0 0

vanaf AOW-leeftijd 0 0 0 0

2e deel:

tot AOW-leeftijd 0 0 0 0

vanaf AOW-leeftijd 0 0 0 0

2017
leeftijd

grondslag
€

percentage bedrag
€

totaal (max.)
€

1e deel:

tot AOW-leeftijd 0 0 0 0

vanaf AOW-leeftijd 0 0 0 0

2e deel:

tot AOW-leeftijd 0 0 0 0

vanaf AOW-leeftijd 0 0 0 0

Bij onder andere inkomsten uit tegenwoordige arbeid, winst uit onderneming  

of resultaat uit overige werkzaamheden bestaat recht op de arbeidskorting.  

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het totale inkomen uit  

deze bronnen (de arbeidskortingsgrondslag).

Arbeidskorting

Fiscale 
Cijfers
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2019

arbeidsinkomen  
meer dan €

arbeidsinkomen 
niet meer dan €

inkomensafhankelijke 
combinatiekorting

€ 0  
bij recht op zelfstandigenaftrek: € 0.000

€ 0.000 + 0,000% x 
(arbeidsinkomen -/- € 0.000)

€ 0.000

2018

arbeidsinkomen  
meer dan €

arbeidsinkomen 
niet meer dan €

inkomensafhankelijke 
combinatiekorting

0 4.934 € 0
bij recht op zelfstandigenaftrek: € 1.052

4.934 33.331 € 1.052 + 6,159% x 
(arbeidsinkomen -/- € 4.934)

33.331 – € 2.801

2017

arbeidsinkomen  
meer dan €

arbeidsinkomen 
niet meer dan €

inkomensafhankelijke 
combinatiekorting

0 4.895 € 0
bij recht op zelfstandigenaftrek: € 1.043

4.895 33.065 € 1.043 + 6,159% x 
(arbeidsinkomen -/- € 4.895) 

 33.065 – € 2.778

Voor AOW-gerechtigden gelden andere tabellen

Combinatiekorting
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Aanslaggrens
Er wordt een aanslag opgelegd als de verschuldigde inkomstenbelasting het saldo van 

de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven die uitsluitend met het oog 

op de heffingskorting zijn vastgesteld met meer dan € 001) (2018: € 461); 2017: € 451)) 

overtreft.

Teruggavegrens
De grens voor een teruggaveverzoek op grond van te veel ingehouden loonbelasting 

en premies volksverzekeringen bedraagt € 00 (2018 en 2017: € 14). Naast de 

voorheffingen moeten ook de voorlopige teruggaven die uitsluitend met het oog op de 

heffingskorting zijn vastgesteld in aanmerking worden genomen.

1.4   AANSLAG- EN  
TERUGGAVEGRENS 

1)   Niet van toepassing als de belastingplichtige in de loop van het jaar de AOW-leeftijd bereikt en het 

verzamelinkomen uitsluitend uit een AOW-uitkering bestaat.
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belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd  (geen premies volksverzekeringen)

2019 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting

€ € % € €

1e schijf 20.142 8,90 1.792

2e schijf 13.852 13,20 1.828

33.994  3.620

3e schijf 34.513 40,85 14.098

68.507  17.718

4e schijf meerdere boven 68.507 51,95

alleen belasting voor belastingplichtigen geboren in 1946 of  
voor 1 juli 1952 (geen premies volksverzekeringen)

2019 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting

€ € % € €

1e schijf 20.142 8,90 1.792

2e schijf 13.852 13,20 1.828

33.994  3.620

3e schijf 34.513 40,85 14.098

68.507  17.718

4e schijf meerdere boven 68.507 51,95

alleen belasting voor belastingplichtigen geboren voor 1 januari 1946  
(geen premies volksverzekeringen)

2019 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting

€ € % € €

1e schijf 20.142 8,90 1.792

2e schijf 13.852 13,20 1.828

33.994  3.620

3e schijf 34.513 40,85 14.098

68.507  17.718

4e schijf meerdere boven 68.507 51,95

2.2   TARIEVEN  
BOX 1
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belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd  (geen premies volksverzekeringen)

2018 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting

€ € % € €

1e schijf 20.142 8,90 1.792

2e schijf 13.852 13,20 1.828

33.994  3.620

3e schijf 34.513 40,85 14.098

68.507  17.718

4e schijf meerdere boven 68.507 51,95

alleen belasting voor belastingplichtigen geboren in 1946 of  
voor 1 juli 1952 (geen premies volksverzekeringen)

2018 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting

€ € % € €

1e schijf 20.142 8,90 1.792

2e schijf 13.852 13,20 1.828

33.994  3.620

3e schijf 34.513 40,85 14.098

68.507  17.718

4e schijf meerdere boven 68.507 51,95

alleen belasting voor belastingplichtigen geboren voor 1 januari 1946  
(geen premies volksverzekeringen)

2018 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting

€ € % € €

1e schijf 20.142 8,90 1.792

2e schijf 13.852 13,20 1.828

33.994  3.620

3e schijf 34.513 40,85 14.098

68.507  17.718

4e schijf meerdere boven 68.507 51,95
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belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd  (geen premies volksverzekeringen)

2017 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting

€ € % € €

1e schijf 20.142 8,90 1.792

2e schijf 13.852 13,20 1.828

33.994  3.620

3e schijf 34.513 40,85 14.098

68.507  17.718

4e schijf meerdere boven 68.507 51,95

alleen belasting voor belastingplichtigen geboren in 1946 of  
voor 1 juli 1952 (geen premies volksverzekeringen)

2017 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting

€ € % € €

1e schijf 20.142 8,90 1.792

2e schijf 13.852 13,20 1.828

33.994  3.620

3e schijf 34.513 40,85 14.098

68.507  17.718

4e schijf meerdere boven 68.507 51,95

alleen belasting voor belastingplichtigen geboren voor 1 januari 1946  
(geen premies volksverzekeringen)

2017 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting

€ € % € €

1e schijf 20.142 8,90 1.792

2e schijf 13.852 13,20 1.828

33.994  3.620

3e schijf 34.513 40,85 14.098

68.507  17.718

4e schijf meerdere boven 68.507 51,95
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Deze gericht vrijgestelde vergoedingen/verstrekkingen betreffen:

   reiskosten, inclusief woon-werkverkeer (tot maximaal € 0,19 (2018 en 2017:  

€ 0,19) per km);

   branche-eigen producten (maximaal 20% van de waarde in het economisch  

verkeer van deze producten, maar niet meer dan  

€ 000 (2018 en 2017: € 500) per werknemer per kalenderjaar)1);

Reiskosten
De werkgever mag onbelast € 0,19 (2018 en 2017: € 0,19) per zakelijk 

gereden km vergoeden, Ook woon-werkverkeer wordt gezien als zakelijk 

verkeer. De vergoeding geldt niet als per taxi, (lucht)vaartuig of een ter 

beschikking gesteld vervoermiddel wordt gereisd. Reist de werknemer per taxi 

of (lucht)vaartuig, dan mag de werkgever alleen de werkelijk gemaakte kosten 

vergoeden. Reist de werknemer per openbaar vervoer, dan mag hetzij 

maximaal de prijs van de vervoersbewijzen, hetzij maximaal € 0,19 (2018 en 

2017: € 0,19) per km worden vergoed. Als een werknemer voor minimaal 

60% op een vaste plaats werkzaam is, mag de werkgever een onbelaste 

reiskostenvergoeding zonder nacalculatie verstrekken alsof de werknemer het 

2.2   GERICHTE  
VRIJSTELLING 

II  Loonbelasting
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hele jaar op deze plaats werkzaam is, mits zijn vervoer niet plaatsvindt per 

taxi, (lucht)vaartuig of ter beschikking gesteld voertuig. 

Deze reiskostenvergoeding bedraagt op jaarbasis: A x B x C x € 0,19 (2018 en 

2017: € 0,19) per km waarbij:

A =  het aantal reguliere werkdagen per jaar (maximaal 214 dagen, minimaal  

128 dagen x deeltijdfactor);

B = de totale reisafstand per dag (heen- en terugreis);

C = de deeltijdfactor.

Als de werknemer met het openbaar vervoer reist, mag de werkgever hetzij 

maximaal € 0,19 (2018 en 2017: € 0,19) per km, hetzij de werkelijke reiskosten 

onbelast vergoeden. Voor het vervoer naar de opstapplaats mag de werkgever de 

normale onbelaste reiskostenvergoeding geven. 

Verhuiskosten
Indien een werknemer moet verhuizen in het kader van de dienst betrekking, dan 

kunnen de verhuiskosten onbelast worden vergoed. De onbelaste vergoeding 

bedraagt maximaal € 0.000 (2018 en 2017: € 7.750) vermeerderd met de 

werkelijke kosten voor het overbrengen van de inboedel. 
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Deze vrije ruimte bedraagt 0,0% (2018 en 2017: 1,2%) van de totale fiscale 

loonsom (kolom 14 van de loonstaat) per inhoudingsplichtige1). 

Voor zover de totale vergoedingen/verstrekkingen boven de vrije ruimte uitkomen 

of indien de vergoedingen/verstrekkingen niet gebruikelijk zijn, dan zijn deze belast 

tegen 80% (2018 en 2017: 80%) eindheffing bij de werkgever. 

Voor de volgende posten die in de vrije ruimte vallen, geldt een bijzondere 

waarderingsregel:

   huisvestiging op de werkplek, anders dan de ter behoorlijke vervulling van  

de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning, forfaitaire waarde van  

€ 0,00 (2018: € 5,55; 2017: € 5,50) per dag. In dit bedrag is de verstrekking van 

energie, water en bewassing inbegrepen;

   maaltijden die op de werkplek kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld in een 

bedrijfskantine of een andere ruimte bij de werkgever. Voor deze maaltijden 

geldt een forfaitaire waardering van € 0,00 (2018: € 3,35; 2017: € 3,30) per 

maaltijd, ongeacht het karakter van de maaltijd (ontbijt, lunch, diner)..

2.4   VRIJE  
RUIMTE 
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© 2019 SRA 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of  openbaar gemaakt, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van 

artikel 16b Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals 

gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, 

dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de 

Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van 

gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken 

(artikel 16 Auteurswet 1912), dient men zich tot SRA te wenden.

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor 

informatie die desondanks onvolledig of onjuist mocht blijken,  aanvaarden auteur(s), 

redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de 

opgenomen informatie houden zij zich graag aanbevolen.
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