NIEUWS

18 december 2020

Loonstrookje werkenden positiever door
lastenverlichting
Het loonstrookje ziet er dankzij lastenverlichtingen die het kabinet doorvoert vanaf januari wat
positiever uit. Werkenden houden, afhankelijk van hun inkomen, tot ruim 2 procent meer over.
Dat melden minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën).
Mensen met een modaal inkomen (35 duizend euro bruto per jaar) gaan er het meest op vooruit. Ook wie het
minimumloon verdient, houdt daar netto bijna 2 procent meer van over. Naarmate het salaris stijgt, neemt het
voordeel af, tot circa 1 procent bij een drie keer modaal inkomen.
Het kabinet verlaagt het belastingtarief in de eerste schijf en verhoogt de arbeidskorting en algemene he

ngskorting.

Dat zijn maatregelen waar met name lage en middeninkomens van pro teren. Ook uitkeringsgerechtigden gaan erop
vooruit, net als gepensioneerden met alleen AOW of hooguit een klein aanvullend pensioen.
De stijging van de lonen zal komend jaar naar verwachting beperkt zijn, als gevolg van de coronacrisis. Toch wordt ook
daar een plusje voorzien. Daarbij maakt het kabinet wel de kanttekening dat mensen er alleen op vooruitgaan als zij
hun baan behouden, en dat zal lang niet iedereen gegeven zijn.
Tegenover het gunstigere loonstrookje staan ook hogere lasten als gevolg van in atie. Volgens de jongste raming van
het Centraal Planbureau (CPB) wordt het leven volgend jaar 1 procent duurder.
Bron: ANP
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02 november 2021

Advies aan Hoge Raad: rechter moet toch ingrijpen om
spaartaks
Belastingbetalers kunnen straks mogelijk toch door een ingreep van de
rechter geld terugclaimen omdat de overheid te veel belasting heeft geheven
over hun spaargeld.... 

NIEUWS

15 oktober 2021

DNB: fiscale voordelen huizenbezitters geleidelijk
afbouwen
Om de ongelijkheid op de woningmarkt aan te pakken moeten scale
voordelen voor huizenbezitters geleidelijk aan worden afgebouwd. Dat kan
door woningeigenaren vermogensbelasting... 

NIEUWS

22 juni 2021

Aanpassingen aan box 3-heffing weer stapje dichterbij
De aanpassingen aan de zogeheten box 3-he

ng, belasting op vermogen, bij

de inkomstenbelasting is weer een stapje dichterbij. 

NIEUWS

08 april 2021

Belastingdienst heeft al bijna 7 miljoen aangiftes
binnen
Bij de Belastingdienst zijn tot donderdag 6,8 miljoen aangiftes
binnengekomen. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar op deze dag, meldt het
ministerie van Financiën.... 

NIEUWS

01 maart 2021

Belastingdienst: controle aangifte door crisis extra
belangrijk
Mensen en ondernemers die aangifte doen voor de inkomstenbelasting doen
er verstandig aan de vooraf ingevulde gegevens extra goed te controleren.
Door de crisis... 

