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Prinsjesdag 2019
Belasting Box 1
In Box 1 wordt het aantal tariefschijven teruggebracht van vier naar twee per 1 januari 2020.
Daarnaast worden de tarieven verlaagd.
Niet AOW-gerechtigd:
Schijf

Belastbaar inkomen

Tarief

1

€0,- tot en met €68.507,-

37,35%

2

Meer dan €68.507,-

49,50%

AOW-gerechtigd:
Schijf

Belastbaar inkomen

1

€0,- tot en met €34.712

Tarief

19,45%

2

€34.712,- tot en met €68.507,-

37,35%

3

Meer dan €68.507,-

49,50%

Vrijstelling vermogensbelasting vanaf 2022
Vanaf 2022 wordt er gerekend met een lager rendement (0,09%) op spaargeld. Ook wordt de
eerste € 400,- die u aan rendement behaalt op uw vermogen niet belast. Dit betekent dat u circa
€ 440.000,- per belastingplichtige belastingvrij kunt sparen. Daarnaast is het plan om vanaf 2022
ook belegd vermogen en de fiscale behandeling van het met geleend geld aangekocht onroerend
goed ingrijpend te wijzigen.

Verlaging zelfstandigenaftrek
Met ingang van 2020 daalt de zelfstandigenaftrek met € 250,- naar € 7.030,-. Vervolgens daalt
deze nog in zeven stappen van € 250,- en één stap van € 280,-, tot € 5.000,- in het jaar 2028.
AOW-leeftijd
Voor de jaren 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd gesteld op 66 jaar en 4 maanden. In 2024 wordt
de AOW-leeftijd 67 jaar. Na 2024 stijgt de AOW-leeftijd mee op basis van een nieuw vast te
stellen koppeling.
Momenteel is de stijging van de AOW-leeftijd 1:1 gekoppeld aan de stijging van de
levensverwachting. Die koppeling wordt versoepeld. Eén jaar hogere levensverwachting wordt
vertaald naar acht maanden langer wachten op AOW.
Fiscale bijtelling elektrische auto's
In 2019 is de bijtelling 4% voor elektrische auto's met een catalogusprijs tot € 50.000,-. Voor het
meerdere boven dit bedrag is de bijtelling 22%.
In 2020 wordt de bijtelling 8% voor elektrische auto's met een catalogusprijs tot € 45.000,-. Voor
het meerdere boven dit bedrag blijft de bijtelling 22%. Dit geldt voor auto's die vanaf 2020 op
kenteken worden gezet.
Het tarief gaat in stappen omhoog tot het in 2026 het tarief van 22% bereikt.
De bijtelling voor benzine-, diesel- en hybride auto's blijft 22%.
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