
Fiscale wijzigingen 2022 

U ontvangt een pensioenuitkering. In deze toelich7ng informeren wij u over de veranderingen in 2022.  

Tarieven loonheffing wijzigingen in 2022 Met ingang van 1 januari 2022 zien de tarieven voor de loonheffing er 
als volgt uit:  

Inkomen op jaarbasis         AOW-leeHijd en ouder               Jonger dan AOW-leeHijd  

    2022    2021                 2022                   2021  

€ 0 t/m € 35.472 
 (geboren voor 1 januari 1946: € 0 t/m € 36.409)      19,17%  19,20%                 37,07%               37,10% 
 € 35.473 t/m € 69.398 
 (geboren voor 1 januari 1946: € 36.410 t/m € 69.398) 37,07%  37,10%   37,07%              37,10% 
€ 69.399 of meer         49,50%  49,50%   49,50%               49,50% 

 Als u in 2022 de AOW-leeHijd bereikt, wijzigen uw tarieven Op het moment dat u de AOW-leeHijd bereikt, 
betaalt u geen premie meer voor de AOW. Over het belastbaar inkomen in box 1 (werk en woning) betaalt u in 
de eerste 2 schijven inkomstenbelas7ng en premie volksverzekeringen. Voor de berekening van uw aanslag 
inkomstenbelas7ng gaat de Belas7ngdienst uit van een aangepast tarief. Dit tarief is a[ankelijk van de maand 
waarin u de AOW-leeHijd hebt bereikt. 

Let op als u inkomen van meerdere par:jen ontvangt!  
*  Mogelijk betaalt u dan een te hoge inkomensa[ankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze  
   wordt bij de jaarlijkse aangiHe inkomstenbelas7ng verrekend.  
*   Mogelijk valt u hierdoor in een hogere belas7ngschijf. In dat geval kunt u van de belas7ngdienst een 
   naheffing krijgen. Voor meer informa7e kunt u contact opnemen met de Belas7ngdienst, 
   telefoonnummer (0800) 05 43 (gra7s) of via belas7ngdienst.nl.  

Toelich:ng loonheffingskor:ng  
Heffingskor7ngen zijn kor7ngen op de belas7ng. Hierdoor hoeH u minder belas7ng te betalen. U mag de 
loonheffingskor7ng maar op één inkomen laten toepassen: uw salaris, een pensioenuitkering of uw AOW. 
Indien u de heffingskor7ng niet toepast op uw inkomen wordt deze toegekend als u aangiHe doet voor de 
inkomstenbelas7ng.  

U ontvangt nog geen AOW  
Als uw belastbare inkomen lager is dan € 21.318 is de algemene heffingskor7ng € 2.888. Als uw inkomen hoger 
is, wordt de algemene heffingskor7ng geleidelijk afgebouwd. Vanaf een belastbaar inkomen van € 69.399 is 
deze heffingskor7ng € 0.  

Nadat uw AOW is ingegaan, wijzigt de loonheffingskor:ng  
De loonheffingskor7ng bestaat dan uit de algemene heffingskor7ng, ouderenkor7ng en alleenstaande 
ouderenkor7ng. − Als uw belastbare inkomen lager is dan € 21.318 is de algemene heffingskor7ng € 1.494. Als 
uw inkomen hoger is, wordt de algemene heffingskor7ng geleidelijk afgebouwd. Vanaf een belastbaar inkomen 
van € 69.399 is deze heffingskor7ng € 0. − A[ankelijk van het totaal van uw inkomsten komt u mogelijk in 
aanmerking voor ouderenkor7ng. Wij kunnen geen rekening houden met deze kor7ng. − Als u AOW voor een 
alleenstaande ontvangt, heeH u recht op alleenstaande ouderenkor7ng op uw AOW-uitkering.  

U kunt slechts bij 1 uitkeringsinstan:e de loonheffing laten toepassen  
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt bij de uitbetaling van uw AOW rekening met de loonheffingskor7ng, 
tenzij u bij uw aanvraag aangeeH dat de SVB deze kor7ng niet moet toepassen.  

Wilt u meer informa7e over de loonheffingskor7ng? Kijk dan op belas7ngdienst.nl en zoek op “Ik heb meerdere 
werkgevers of uitkeringsinstan7es”.  

U betaalt een inkomensaGankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)  
U betaalt zelf de nominale premie rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Daarnaast houdt het pensioenfonds de 
inkomensa[ankelijke bijdrage Zvw in op uw pensioenuitkering. Het tarief hiervoor is in 2022 5,50% (was 5,75% 
in 2021). Het maximum inkomen voor deze heffing in 2022 is € 59.706 (was € 58.311 in 2021). Meer informa7e 
hierover en ook de percentages vindt u op belas7ngdienst.nl


