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Middeling bij sterk wisselende inkomens
Wanneer je een sterk jaarlijks wisselend inkomen hebt, betaal je waarschijnlijk meer belasting dan
wanneer je inkomen elk jaar even hoog is. Er is dan een mogelijkheid om over een periode van drie
jaar het inkomen gelijkmatig te verdelen, dit heet Middeling.
Bij Middeling bereken je opnieuw de te betalen Loonheffing over het jaarlijks gemiddeld inkomen
over een periode van drie jaar. Dit zet je af tegen de daadwerkelijk betaalde Loonheffing, het
voordelig verschil (minus een drempel van € 545) kan middels een verzoek aan de Belastingdienst
teruggevraagd worden.
Voor wie kan Middeling interessant zijn?







je hebt na je afstuderen een vaste baan gekregen en je had naast je studie een bijbaan
je hebt een ontslagvergoeding ('gouden handdruk') gekregen
je bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken
je werkt als freelancer of als ondernemer
je hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical)
je bent minder gaan werken

Een eenvoudig voorbeeld
Jeroen is in 2013 in loondienst en heeft een inkomen over 2013 van € 42.000. In 2014 krijgt hij
ontslag en ontvangt in 2014 een ontslagvergoeding. In 2015 heeft Jeroen alleen een WW uitkering.
Over de periode 2013 t/m 2015 ziet het inkomen en bijbehorende verschuldigde belasting er als
volgt uit:
Jaar

Inkomen

Belasting

2013

€ 42.000

€ 16.657

2014

€ 120.000

€ 55.528

2015

€ 28.000

€ 10.669

€ 190.000

€ 82.854

Het gemiddelde inkomen is € 190.000 : 3 = € 63.333

Indien in elk van deze jaren het inkomen € 63.333 geweest zou zijn dan was aan Belasting
verschuldigd over deze periode: € 26.350 + € 26.061 + € 26.082 = € 78.493
Teruggevorderd kan worden het oorspronkelijk betaalde bedrag min het herrekende bedrag,
verminderd met de teruggaafdrempel: € 82.854 - € 78.493 - € 545 = € 3.816.
Toch een behoorlijk bedrag vooral als je in 2015 moest rondkomen van een WW uitkering.
Goed om te weten
-

je verzamel inkomen over deze jaren veranderd niet. Deze is van belang voor Toeslagen
houd rekening met de drempel voor teruggave van € 545
de regeling geldt alleen voor inkomen in box 1
heb je een negatief inkomen, neem dan een inkomen van € 0
je verzoek moet gedaan zijn binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren van het
middelingstijdvak, onherroepelijk vaststaan. De definitieve aanslag is ontvangen.

Hoe vraag je Middeling aan?
Om in aanmerking te komen voor Middeling moet je een schriftelijk verzoek indienen aan het
Belastingkantoor. Hierin moet je zelf je berekening mee sturen.
Lastig?
Wij kunnen dit verzorgen. Stuur over de periode waarover je wil Middelen de definitieve aanslagen
naar ons toe en wij berekenen of Middeling aantrekkelijk is. Indien dit loont kunnen wij het verzoek
met de berekening indienen bij het Belastingkantoor. De kosten hiervoor bedragen € 60,= eenmalig.
Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier of mail naar info@vpa-administratie.nl

