HEFFINGSKORTINGEN 2017
Algemene heffingskorting
Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Partners hebben
ieder recht op die korting. Een heffingskorting is een bedrag of percentage dat in
mindering gebracht mag worden op de verschuldigde belasting over het belastbaar
inkomen. De algemene heffingskorting voor 2017 bedraagt voor mensen die jonger
zijn dan 65 jaar plus negen maanden € 2.254. Dat was in 2016 nog € 2.242.
Voor zover het belastbaar inkomen uit werk en woning meer dan € 19.922 is, wordt
de hiervoor genoemde algemene heffingskorting verlaagd met 4,787% van het
meerdere, maar ten hoogste met € 2.254 tot nihil( AOW-leeftijd bereikt dan is
verlaging 2,443% maar ten hoogste met € 1.151 tot nihil).
Naast voorgaande bezuiniging krijgen we in 2017 te maken met bezuinigingen op de
AOW.
Vanaf 2017 is de AOW-leeftijd niet meer 65 jaar, maar 65 jaar plus negen maanden.
Met een tariefsaanpassing en het opschuiven met negen maanden grijpt de overheid
dus op twee punten in. Voor degenen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, wordt de
korting verhoogd van € 1.145 in 2016 naar € 1.151 in 2017. Gaat bij nieuwe
instromers in de AOW negen maanden later in.
Partners die geen of weinig eigen inkomen hebben en dus niet of niet volledig gebruik
kunnen maken van hun heffingskorting, kunnen onder voorwaarden dit bedrag
rechtstreeks door de Belastingdienst uitbetaald laten worden. Deze regeling wordt
sinds 2009 afgebouwd. De afbouw vindt plaats in 15 jaar. Ieder jaar wordt 6,67
procent minder beschikbaar voor directe uitbetaling. In 2012 gold een uitzondering
voor mensen die voor 1 januari 1972 geboren waren. Zij mochten nog de volledige
heffingskorting ontvangen. Die datum is nu teruggebracht tot 1 januari 1963. Voor
degenen die tussen 1 januari 1963 en 1 januari 1972 geboren zijn geldt een
overgangsregeling. Zij kunnen in 2017 nog maximaal 40 procent uitgekeerd krijgen
(40% van € 2.254 = € 902,-).
Arbeidskorting
Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij inkomen uit tegenwoordige
arbeid heeft (loon/salaris, winst uit onderneming of inkomen (resultaat) uit overige
werkzaamheden). De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens is gestegen van
€ 3.103 in 2016 naar € 3.223 in 2017. Ook AOW-ers gaan er op vooruit van € 1.585
in 2016 naar € 1.645 in 2017. Voor de hogere inkomens is zowel bij mensen die nog
niet pensioengerechtigd zijn als zij die wel de pensioenleeftijd hebben bereikt, de
arbeidskorting fors gekort. Voor mensen die nog geen 65 jaar zijn kan dit oplopen tot
€ 3.223 verlies aan arbeidskorting. Voor mensen ouder dan 65 jaar bedraagt het
verlies aan arbeidskorting € 1.645.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Deze korting is met name bedoeld voor minst verdienende partners en alleenstaande
ouders. Deze korting is geen vast bedrag maar begint bij € 1.043 (vast bedrag) te
rekenen.

Alleen staande ouders die de zorg hebben voor kinderen onder de twaalf jaar en
minst verdienende partners en bovendien met werk of onderneming minimaal
€ 4.895 verdienen( of in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek) komen in
aanmerking voor deze korting. In het geval er sprake is van een ondernemer moet er
recht bestaan op zelfstandigenaftrek. Voor elke euro die meer wordt verdiend dan
€ 4.895, wordt de korting 6,159 % verhoogd. De maximale korting bedraagt € 2.778.
Overige heffingskortingen
De ouderenkorting bedraagt € 1.292 in 2017( was in 2016 € 1.187). Als het
loon/uitkering hoger is dan € 36.057 bedraagt de ouderenkorting € 71. De
jonggehandicaptenkorting bedraagt € 722 (was in 2016 € 719).
De levensloopverlofkorting (voor de overgangsgroep) is gelijk aan het bedrag van het
opgenomen levenslooptegoed, maar beloopt ten hoogste € 210 per jaar waarin is
gestort in de levensloopregeling.
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