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Taxshift stuwt nettoloon 1,5% tot 3% omhoog in 2018
Antwerpen, 11 december 2017 – Vanaf 1 januari 2018 zal het netto maandloon iets stijgen.
Dat komt doordat de tweede fase van de taxshift begin volgend jaar ingaat. Iemand met een
brutoloon van 2.000 euro en nettoloon van 1.523 euro, zal vanaf 1 januari 2018 netto 45 euro
meer overhouden. Dat blijkt uit enkele loonberekeningen door HR-dienstverlener SD Worx.
Een jaar later, in 2019, zullen de nettolonen nog een keer stijgen.
Jobs jobs jobs. Dat blijft voor de regering-Michel een van de voornaamste doelstellingen tijdens
haar regeerperiode. Om jobcreatie te stimuleren en de loonkosten te doen dalen, voerde het
begin 2016 de taxshift in. Naast een daling van de werkgeversbijdragen, kwam er ook een
verhoging van het nettoloon.
“Een eerste deel van de maatregelen startte in januari 2016, begin volgend jaar treedt de
tweede fase in werking. Werknemers merkten al een verschil op hun loonbrief: daar kwam
door de taxshift iets extra’s bij in 2016. In januari 2018 zal het nettoloon van werknemers een
tweede keer toenemen. Daar komen nog de index en koopkrachtverhoging bij, maar die
verschillen voor elke sector”, legt Kristiaan Andries uit, adviseur bij het Juridisch Kenniscentrum
van SD Worx.
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€ 2.000

€ 1.522,51
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+41,41
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€ 5.000
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+39,85

+ 1,4664%

Deze berekening geldt voor een gehuwde werknemer zonder personen ten laste waarvan de
partner eigen beroepsinkomsten heeft. In de berekening werd ook rekening gehouden met de
jaarlijkse indexatie van de tarieven.
Vanaf 1 januari 2018 zullen de forfaitaire beroepskosten voor werknemers uniform 30%
bedragen, met een maximum van 2.950 euro (niet-geïndexeerd). Daarnaast zal het
belastingtarief van 30% verdwijnen en de schijf van het belastingtarief van 40% verbreden. Tot

slot stijgt ook de inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som te genieten,
waardoor meer personen er recht op zullen hebben.
Ook in 2019 nog extra maatregelen
Op 1 januari 2019 volgt het laatste luik van de koopkrachtverhogende maatregelen voor
werknemers. Vanaf dan zal de fiscale werkbonus stijgen van 28,03% naar 33,14%. De
werkbonus is een belastingvermindering voor werknemers met lage lonen die recht hebben op
een sociale werkbonus. In de praktijk zullen werknemers met een laag loon vanaf 2019 minder
persoonlijke RSZ-bijdragen moeten leveren.
Ook het onderscheid tussen de gewone en verhoogde basis belastingvrije som verdwijnt. Vanaf
1 januari 2019 zal er slechts één hogere basis belastingvrije, niet-geïndexeerde som gelden van
4.785 euro. Tot slot zal ook de schijf van 40% nogmaals worden verbreed. Hierdoor zal opnieuw
een groter stuk van het inkomen onderworpen worden aan een lager belastingtarief.
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Over SD Worx
Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll,
HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Vandaag vertrouwen meer dan
63.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.
De 3.900 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen, waaronder België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland,
Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen
van zo’n 4,25 miljoen werknemers en boekte in 2016 een omzet van €397 miljoen. SD Worx is medeoprichter van
de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen
instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.
Meer info op: www.sdworx.com

