
DEEL 2: UITGAVEN DIE HET BELASTBAAR INKOMEN VERMINDEREN EN AFTREKPOSTEN

Inleiding

A. Welke uitgaven verminderen het belastbaar inkomen
B. Wanneer kan wat van de belasting worden afgetrokken 

A. Uitgaven die het belastbaar inkomen verminderen

Uitgaven die het belastbaar inkomen verminderen zijn:

1. Bedrijfskosten en Werbungskosten
2. Sonderausgaben
3. Außergewöhnliche Belastungen. 

1. Bedrijfskosten en Werbungskosten

Bedrijfs- of beroepskosten die gemaakt worden om opbrengsten c.q. inkomsten te genereren 
kunnen vóór belasting worden afgetrokken van de soort zakelijke inkomsten, waarvoor die kosten 
zijn gemaakt. Ook van het niet-zelfstandig inkomen (loondienst) mogen kosten vóór belasting 
worden afgetrokken in de belastingaangifte (Steuererklärung). Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
benodigde arbeidskleding of een beroepsspecifieke cursus. Dit zijn Werbungskosten.

Zijn er geen kosten, dan trekt het Finanzamt een vast tarief (Pauschalbetrag) af van € 132 (2018). 
Bij pensioeninkomens past de fiscus dit Pauschalbetrag niet toe. Uitgaven die rechtstreeks 
verband houden met belastingvrij inkomen mogen niet in mindering worden gebracht. 

Er zijn ook uitgaven die van het belastbare inkomen mogen worden afgetrokken, die niets met het 
genereren van opbrengsten of inkomsten te maken hebben. Dit zijn de zogenaamde bijzondere 
uitgaven (Sonderausgaben) en buitengewone lasten (außergewöhnliche Belastungen).

2. Sonderausgaben

Zogenaamde speciale uitgaven zijn betalingen die enerzijds betrekking hebben op particuliere, 
persoonlijke verzekeringen, zoals een particuliere aanvullende verzekering of een 
ongevallenverzekering, maar anderzijds ook de bouw- en renovatiekosten van woningen omvatten.

2.1) Topf-Sonderausgaben

Topf-Sonderausgaben omvatten verschillende uitgaven, die bij elkaar worden genomen, d.w.z. in 
één pot, "Topf", worden gegooid. Het gaat - kort samengevat - om uitgaven voor:

• particuliere verzekeringen: vrijwillige of vrijwillige voortzetting van een ziektekostenverzekering, 
ongevallenverzekering, pensioenverzekering (lijfrente) en/of een verzekering voor langdurige 
zorg

• het bouwen of renoveren van een woning

Topf-Sonderausgaben kunnen ook worden afgetrokken, wanneer die zijn gedaan door 
echtgenoten/s, geregistreerde partners en door kinderen. Voorwaarde is dat de contracten die ten 
grondslag liggen aan betalingen zijn afgesloten vóór 31 december 2015.

Hoe hoog is het gemeenschappelijk maximumbedrag?

Het gemeenschappelijk maximumbedrag van de Topf-Sonderausgaben bedraagt € 2.920 per jaar 
(2018). Het persoonlijke maximumbedrag verdubbelt zich voor alleenverdieners (inkomen partner 
bedraagt minder dan € 6.000 per jaar) en alleenstaande ouders tot € 5.840.



Wat is de vaste Topf-Sonderausgabe?

Zijn er geen Topf-Sonderausgaben gedaan, dan trekt de fiscus toch € 60 per jaar 
(Pauschalbetrag) automatisch van het inkomen af.

Hoe zijn de speciale Topf-Sonderausgaben van invloed op de belasting?

Topf-Sonderausgaben binnen het maximumbedrag van € 2.920 worden slechts voor een vierde 
afgetrokken van het inkomen vóór belasting. Het bedrag tot het maximumbedrag wordt door vier 
gedeeld en verminderd met het Pauschalbetrag van € 60 € per jaar. Topf-Sonderausgaben 
hebben daarom alleen een belastingeffect als ze hoger zijn dan € 240 en verminderen het 
belastbaar inkomen met maximaal € 730 of € 1.460 (alleenverdiener en/of alleenstaande ouder).

Van welk inkomstenniveau zijn Topf-Sonderausgaben niet meer beschikbaar?

Tot een totaal inkomen van € 36.400 per jaar zijn een kwart van de Topf-Sonderausgaben 
aftrekbaar van het bruto inkomen. Tussen € 36.400 en € 60.000 wordt het aftrekbare bedrag 
gelijkmatig verminderd (Einschleifregulung). Boven € 60.000 kunnen geen Topf-Sonderausgaben 
worden toegepast om het inkomen te verminderen. Een Pauschal bedrag van € 60 wordt altijd 
toegepast.

2.2) Sonderausgaben met een maximumbedrag 

Dit betreffen donaties aan bepaalde begunstigde organisaties (tot maximum 10% van het totale 
inkomen) en de kerkbijdrage (tot € 400). Deze uitgaven worden vanaf 2017 automatisch 
doorgestuurd naar het Finanzamt.

2.3) Sonderausgaben zonder maximumbedrag

Vrijwillig voortzetting van de wettelijke pensioenverzekering gedurende premievrije perioden 
genieten een volledig verminderend effect in de aangifte. Hetzelfde geldt voor de aankoop van 
verzekeringstijden die tijdens studiejaren niet konden worden opgebouwd. Tot slot verminderen 
belastingadvieskosten in onbeperkte hoogte het bruto inkomen vóór belasting.

3. Außergewöhnliche Belastungen

Buitengewone lasten zijn uitgaven in verband met ziekte of invaliditeit. De uitgaven zijn:
- uitzonderlijk, omdat de meeste mensen zulke uitgaven niet hoeven te doen;
- noodzakelijk, omdat de uitgaven niet te vermijden zijn;
- van invloed op het bestaansniveau, omdat ze een redelijke, individueel vast te stellen eigen 

bijdrage overschrijden.
Voor bepaalde uitzonderlijke lasten (met name voor invaliditeit) geldt geen eigen bijdrage.

Hoe hoog is het eigen risico en welk effect heeft het?

De eigen bijdrage bedraagt bij een inkomen van:

De eigen bijdrage vermindert met 1% als het recht bestaat op belastingaftrek voor alleenverdiener, 
alleenstaande ouder of het recht op kinderaftrekbedrag (voor elk kind 1%). 

hoogstens € 7.300 6%

meer dan € 7.300 8%

 meer dan € 14.600 10%

meer dan € 36.400 12%



B. Aftrekposten

Wat kan van de belasting worden afgetrokken? 

Als de belasting op het belastbaar inkomen is berekend en er bestaat recht op belastingaftrek, dan 
hoeven deze alleen nog van de belasting worden afgetrokken. Aftrekposten verlagen de 
belastingheffing.

Het Einkommensteuergesetz (EStG) kent de volgende belastingaftrekposten (situatie 2018): 

*) Gepensioneerden met een belastbaar pensioeninkomen tussen € 17.000 en € 25.000 resp. 
tussen € 19.930 en € 25.000 per jaar moeten de afbouwregeling (Einschleifregelung) voor 
Pensionistenabsetzbetrag (ouderenkorting) en de verhoogde aftrek voor gepensioneerden in 
aanmerking nemen.

**) Het bedrag van de kinderaftrek wordt uitbetaald met de gezinstoelage (Famililenbeihilfe). 
Alleenverdieners met kinderen en alleenstaande ouders hebben elk jaar recht op de volgende 
belastingaftrekbedragen: 

Onder de volgende linken zijn belastinggidsen te down loaden, waarin uitgebreid bovengenoemde 
belastingverminderende uitgaven en aftrekposten worden uitgelegd.

Het huidge Steuerbuch van het Bundesministerium Finanzen en dat van de afgelopen jaren.

https://bmf.gv.at/services/publikationen/das-steuerbuch.html

Het het huidige boekje Steuer Sparen van de Arbeiterkammer en dat van de afgelopen jaren:

https://wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/steuerundgeld/index.html

Verkehrsabsetzbetrag 400 € / jaar 

verhoogd Verkehrsabsetzbetrag bis zu 690 € / jaar 

Pensionistenabsetzbetrag (ouderenkorting) *) bis zu 400 € / jaar 

erhöhten Pensionistenabsetzbetrag *) bis zu 764 € / jaar 

Alleinverdienerabsetzbetrag (alleenverdiener) **) 494 € / jaar (bij één kind) 

Alleinerzieherabsetzbetrag (alleenstaande ouder) **) 494 € / jaar (bij één kind) 

Unterhaltsabsetzbetrag 29,20 € - 58,40 € / maand en kind 

Kinderabsetzbetrag **) 58,40 € / maand en kind 

Mehrkindzuschlag 20 € / maand vanaf het derde kind 

met een kind € 494

met twee kinderen € 669

 met drie kinderen € 889

voor ieder volgend kind + 220 € 

https://bmf.gv.at/services/publikationen/das-steuerbuch.html
https://wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/steuerundgeld/index.html

