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Situatieschets arbeidskorting 

De arbeidskorting is sinds 2013 versoberd en dat betekent voor veel mensen dat ze in 

tegenstelling tot voorgaande jaren een naheffing krijgen over hun inkomen. De FNV 

Belastingservice, die jaarlijks bijna 300.000 aangiften voor mensen invult, waarschuwt 

daarvoor aan het begin van het invulseizoen. 

Kortingen inkomensafhankelijk 

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting zijn sinds 2013 sterker inkomens-

afhankelijk gemaakt. Voor inkomens boven de € 40.248,- geldt dat zij minder arbeidskorting 

krijgen dan voorheen. Er wordt een afbouw toegepast van 4% op dit extra inkomen. Voor 

mensen onder dit inkomen kan dit juist een meevaller betekenen. Maar bij werknemers met 

een jaarinkomen hoger dan € 69.573 per jaar kan het zijn dat werknemers over 2013 tot 

maximaal € 1.173 aan ontvangen arbeidskorting terug moeten betalen. Het verschil over 

2014 kan zelfs oplopen tot maximaal € 1.730. 

Bijzondere beloningen houden geen rekening met terugval korting 

In eerdere jaren werd de arbeidskorting automatisch door de werkgever ingehouden op het 

maandelijkse loonstrookje. Maar nu zeggen de cijfers op de loonstrook niet altijd alles meer. 

Als een werknemer extra beloningen (bijzondere beloningen), zoals vakantiegeld, een 

dertiende maand of een bonus ontvangt, dan wordt daar nu geen rekening meer mee 

gehouden. Bij dergelijke eenmalige looncomponenten, mag het salarispakket (Loon in uw 

geval) namelijk geen rekening houden met de algemene of arbeidskorting en dus ook niet 

met de terugval daarin. Dat betekent dat er in de inkomstenbelasting met de werknemer 

wordt afgerekend. 
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Verschil bijbetalen 

'Mensen moeten dus nu het verschil tussen de als genoten arbeidskorting en de berekende 

arbeidskorting bijbetalen. Wij roepen mensen die meer dan € 40.000,- verdienen daar goed 

rekening mee te houden', zegt Tamara Tamis, coördinator van de FNV Belastingservice. 'Om 

te voorkomen dat je verrast wordt is het dus zaak de belastingaangifte goed te controleren, 

want het bedrag kan oplopen tot € 1.173.' 

Voorbeeld naheffing arbeidskorting 

Stel dat iemand een bruto maandsalaris van € 3.100,- heeft, dan verdient hij € 37.200,- per 

jaar, daarbij komt dan nog € 2.976 vakantiegeld, dat is dus in totaal € 40.176,-. Mocht 

diegene ook nog een dertiende maand krijgen, dan komt het totale jaarsalaris op € 43.276,-. 

Dat is een verschil met de drempel van € 40.248,- van € 3.028,-. Daar zal dan 4 procent 

toeslag over berekend worden. Deze persoon zal dan, in tegenstelling tot voorgaande jaren 

nog een naheffing krijgen van € 121,12. 

 

Bron: FNV Belastingservice 

Eventueel reeds extra inhouding loonheffing 2014 

In 2014 kunt u eventueel reeds een extra inhouding loonheffing ingeven in Loon. Dat 

voorkomt dat de werknemer over zijn IB 2014 een naheffing moet betalen.  

 

We blijven bij ons bovenomschreven voorbeeld. De werknemer krijgt een naheffing van  

€ 121,12. Dat is € 10 per maand. Als u die € 10 in Loon bij de werknemer ingeeft als vaste, 

maandelijkse ‘Extra inhouding loonheffing’ dan zal er geen naheffing plaatsvinden: 

 

 
Afbeelding: Werknemer, Loon, Loonheffing, Extra inhouding loonheffing 

 

U moet dan natuurlijk wel van te voren inschatten hoe hoog de te veel genoten 

arbeidskorting zal zijn. Als u het maandelijkse salaris kent, en de hoogte van de bijzondere 

beloningen dan kunt u die inschatting zelf inderdaad maken. 
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Extra inhouding loonheffing in Loon 2016 en daarna? 

Wilt u een extra inhouding loonheffing ingeven in Loon 2016 of daarna? Dan vindt u de Extra 

inhouding loonheffing’ op een andere plaats.  

 

Kiest u op het tabblad ‘Toeslagen’ voor de optie ‘, ‘Fiscale bijtelling’, en dan voor ‘Extra 

inhouding loonheffing’:  

 

 
Afbeelding: Werknemer, Toeslagen, Extra inhouding loonheffing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


