
Gemiddeld van € 1.414 naar € 1.473
per jaar. 

De inkomensafhankelijke bijdrage
voor de zorgverzekeringswet stijgt
van 6,7% tot 7,0% 

Jaarinkomen waarbij je in aanmerking
komt voor zorgtoeslag verhoogd naar 
€ 31.138.

Heb je een toeslagpartner, dan mag
jullie gezamenlijke jaarinkomen niet
hoger zijn dan € 39.979

Maximaal vermogen om in
aanmerking te komen voor
zorgtoeslag wordt verhoogd: €
118.479 in je eentje, € 149.819 samen
met je toeslagpartner.

Eigen risico blijft in 2021 gelijk op €
385

2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar
2025: 67 jaar

Wilt u uw AOW leeftijd berekenen?
Kijk dan op: Uw AOW-leeftijd |
AlgemeneOuderdomswet | SVB

Wat verandert er voor u 

Zorg

1 januari  

AOW

1 januari  

Belasting

1 januari  

vanaf januari 2021?

Inkomsten- loonbelasting
Het heffingvrije vermogen verhoogd van € 30.846
naar € 50.000 (en € 100.000 voor fiscaal
partners). Daarnaast zijn de schijfgrenzen
aangepast met en het rendement op sparen (RI
0,03%. RII 5,69%). Belastingtarief stijgt van 30%
naar 31%

Algemene Heffingskorting
Stijging met € 126 tot € 2.837 voor inkomens tot €
21.043.

Arbeidskorting
Het maximumbedrag aan arbeidskorting stijgt met
€ 184, € 242 en € 386 tot respectievelijk € 463, €
3.837 en € 4.205 bij de drie klasses.

Ouderenkorting
De maximale ouderenkorting met € 81 omhoog
naar € 1.703

Inkomensafhankelijke  combinatiekorting
Maximale inkomensafhankelijke
combinatiekorting met € 66 omlaag naar 
€ 2.815

Basistarief inkomstenbelasting
IHet basistarief van 37,35% voor het inkomen tot
en met € 68.507 verlaagd met
0,25 procentpunt naar 37,10%.

Overdrachtsbelasting
Woningkopers jonger dan 35 jaar, die een huis
kopen en daar zelf in gaan wonen, betalen
eenmalig geen overdrachtsbelasting(na april met
voorwaarde dat huis niet boven 4 ton komt).
Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan
wonen betalen 2%.

RIV-toets: oordeel
bedrijfsarts leidend
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