
Jaarruimte 2015-2020

Rekenhulp jaarruimte 2020
                (alleen grijze vakjes invullen)

Disclaimer

Deze rekenhulp geldt voor u als u op 1 jan. 2020 nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Had u op die datum wel de AOW-leeftijd bereikt dan heeft u geen recht op aftrek o.g.v. de jaarruimte!

Vul uw geboortedatum in: 1-9-1953  ----------> Vul voor de jaarruimte de volgende gegevens in.

Neem de bedragen over van uw aangifte. Voor de berekening van de jaarruimte 2020 moet u uitgaan

van uw aangifte-/inkomensgegevens en pensioenaangroei in 2019. De pensioenaangroei vindt u op de

opgaaf van uw pensioenverzekeraar (= factor A).

Plusposten

Winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek in 2019: -€                   

Voor ondernemers: toename van oudedagsreserve in 2019 *: -€                   

Loon en ziektewetuitkeringen in 2019: -€                   

AOW, pensioen, lijfrente, bijstand en andere uitkeringen in 2019: -€                   

Loon en dergelijke uit het buitenland in 2019: -€                   

Pensioen en uitkeringen uit het buitenland in 2019: -€                   

Inkomsten uit overig werk in 2019: -€                   

Inkomsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen in 2019: -€                   

Alimentatie en andere periodieke uitkeringen in 2019: -€                    +

Totale van de inkomsten uit 2019: -€                     A

Minposten

Reisaftrek 2019: -€                   

Voor ondernemers:

 - verplichte afname van oudedagsreserve in 2019 **: -€                   

 - vrijwillige afname van oudedagsreserve in 2019: -€                    +

-€                      - B

Subtotaal 2020 (A - B): -€                     C

Maximaal in aanmerking te nemen voor jaarruimte 2020: 110.111,00€     D

Voor u in aanmerking te nemen voor jaarruimte 2020 (laagste van C & D): -€                     E

AOW-franchise 2020: 12.472,00€          - F

Maximale premiegrondslag 2020 (E - F): -€                     

Maximale jaarruimte 2020 (vóór correctie andere voorzieningen): -€                     G

Andere voorzieningen

Pensioenaangroei in 2019 (factor A): -€                   

Vermenigvuldigingsfactor 2020: 6,27  x

-€                      - H

Positief saldo van toename en afname ouderdagsreserve in 2019:

  (breng totaal minposten met ** in mindering op pluspost met *) -€                      - I

Voor nettopensioen in box 3 in 2019 betaalde premies: -€                   

Nettofactor: 0,505 ÷

-€                      - J

Jaarruimte 2020 (G - H - I - J): € 0,00
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