
Berekeningen IVA

Oorspronkelijke beloning IVA-uitkering

(A) Bruto inkomen

Bruto loon per maand 2342 3278 3770 2342 3278 3770

Bruto loon per jaar 28099 39338 45240 28099 39338 45240

Bruto loon en vakantie geld per jaar (sv-loon) 30347 42485 48859 30347 42485 48859

IVA uitkering (75% van sv-loon) 22760 31864 36644

(B) Belastingen

Inkomstenbelasting box 1, schijf 1: 37,07% 11250 15749 18112 8437 11812 13584

Algemene heffingskorting (AHK) 2346 1616 1234 2801 2254 1967

Arbeidskorting (AK) 4096 3918 3545 0 0 0

Te betalen belasting 4808 10215 13334 5636 9558 11617

(C) Netto inkomen per jaar (C=A-B) 25538 32270 35525 17124 22306 25027

Netto inkomen per maand 2128 2689 2960 1427 1859 2086

Veronderstellingen:

- de ontvanger krijgt alleen vakantie geld en geen andere belastbare onderdelen

- de ontvanger heeft geen belastbaar inkomen uit woning, heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en heeft het hele jaar in NL gewoond 

- de ontvanger is 21 jaar of ouder en alleenstaand (nodig voor berekening bijstand)

- de ontvanger heeft geen aftrekposten voor belasting (HRA, zorg, studie, giften, reiskosten OV, lijfrente)

Toelichting:

Welke WIA-uitkering u krijgt, hangt af van de vraag hoeveel u nog kunt werken. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA- en de IVA-uitkering:

*U krijgt een IVA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er is weinig of geen kans op herstel.

U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent.

U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn.



Het sv-loon is uw brutoloon plus alle belastbare onderdelen van het loon. Belastbare onderdelen zijn bijvoorbeeld:

- vakantiegeld

- eindejaarsuitkering

- dertiende maand

- ploegentoeslag

- fiscale bijtelling voor privégebruik auto van de zaak

- uitbetaald Individueel Keuzebudget

- privégebruik auto van de zaak

Bron:

Welke WIA-uitkering krijg ik als ik arbeidsongeschikt ben? | Rijksoverheid.nl

Tijdens mijn WIA-uitkering (WGA en IVA) | UWV | Particulieren

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wat-is-sv-loon/detail/uit-welke-onderdelen-bestaat-het-sv-loon

- AHK voor inkomens vanaf € 21.318 tot € 69.398€ is: € 2.888 - 6,007% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 21.317)

- AK voor inkomens vanaf € 22.357 tot € 36.650 is: € 3.887 + 2,610% x (arbeidsinkomen - € 22.356)

- AK voor inkomens vanaf € 36.650 tot € 109.347 is: € 4.260 - 5,860% x (arbeidsinkomen - € 36.649)

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022 | Publicatie | Rijksoverheid.nl

https://www.belasting-dienst.nl/belastingtarieven-2022

Hoeveel moet u betalen? (belastingdienst.nl)
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https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wat-is-sv-loon/detail/uit-welke-onderdelen-bestaat-het-sv-loon
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/17/uitkeringsbedragen-per-1-juli-2022
https://www.belasting-dienst.nl/belastingtarieven-2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/sociale_verzekeringen/premies_volks_en_werknemersverzekeringen/volksverzekeringen/hoeveel_moet_u_betalen

