Waarom moet ik na afloop van een jaar nog zoveel bijbetalen?
Grafiek voor de heffing van Inkomstenbelasting en het effect van het hebben van tegelijkertijd meerdere bronnen van inkomen
(in dit voorbeeld 3) voor belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
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Grafiek van een jaarinkomen waarover de jaarlijkse
Inkomstenbelasting wordt berekend.
Hoe hoger het inkomen, hoe zwaarder de belastingdruk.
Het groene gedeelte is het netto inkomen dat overblijft na
aftrek van Inkomstenbelasting.

Aan deze algemene informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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Bij meerdere inkomens ontstaat dikwijls het probleem dat er, in totaal,
te weinig Loonheffing wordt ingehouden, omdat per inkomensbron
geen rekening wordt (kan worden) gehouden met de hoogte van het
uiteindelijke totale jaarinkomen.

Netto inkomen I Netto inkomen II

Bij 1 inkomen zal de ingehouden Loonheffing nagenoeg gelijk
zijn aan de verschuldigde Inkomstenbelasting.
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Geen belasting door verrekening met heffingskorting

Dit is de situatie bij meerdere inkomens; in dit voorbeeld 3.
Op elk inkomen wordt, vanuit de inkomensbron gezien, de juiste
belasting ingehouden.
Omdat voor de berekening van de Inkomstenbelasting alle inkomens
per kalenderjaar bij elkaar worden opgeteld, moet er in ons
voorbeeld, over een deel van "Inkomen II" 40,85% - 36,55% belasting
worden bijbetaald; en over "Inkomen III" moet 51,95% - 36,55%
worden bijbetaald.
Het bij te betalen bedrag wordt nog hoger wanneer de heffingskorting
- ten onrechte - tweemaal is toegepast.
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