Fiscaliteit
Inkomstenbelasting
In box 1 wordt het tarief van de eerste schijf verlaagd en de arbeidskorting verhoogd. In box 2 wordt
vanaf 2024 een getrapt tarief ingevoerd. Tot € 67.000 uitgekeerde winst geldt een tarief van 24,5
procent, daarboven geldt vanaf 2023 een tarief van 31 procent. Deze maatregel, in combinatie met
de verhoging van het vpb-tarief, zorgt ervoor dat de effectieve druk op uitgekeerde winst oploopt.
Het tarief van box 3 wordt jaarlijks met 1 procent-punt verhoogd naar 34 procent. Het heffingsvrije
vermogen wordt verhoogd naar 57 duizend euro (partners 114 duizend euro).
Box 1

Tarief eerste schijf

Lengte eerste schijf

Tarief tweede schijf

2021

37,1%

€ 68.507

49,5%

2022

37,07%

€ 69.398

49,5%

2023

36,93%

€ 73.031

49,5%

Box 2

Percentage

Lengte eerste schijf

Tarief tweede schijf

2022

26,9%

n.v.t.

n.v.t.

2023

26,9%

n.v.t.

n.v.t

2024

24,5%

€ 67.000

31%

Box 3

Percentage

2022

31%

2023

32%

2024

33%

2025

34%

Vennootschapsbelasting
Zoals reeds aangekondigd in de Voorjaarsnota wordt de lengte van de eerste schijf teruggebracht
naar 200 duizend euro. Deze komt daarmee op het niveau van 2020. Het tarief van de eerste schijf
wordt verhoogd naar 19 procent en is daarmee terug op het niveau van 2019.
Tarief eerste schijf

Lengte eerste schijf

Tarief tweede schijf

2019

19%

€ 200.000

25%

2020

16,5%

€ 200.000

25%

2021

15%

€ 245.000

25%

2022

15%

€ 395.000

25,8%

2023

19%

€ 200.000

25,8%

Gebruikelijk loon en doelmatigheidsmarge
De dga dient zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen. Daarbij mag rekening worden houden met
een ‘doelmatigheidsmarge’ van 25 procent. Deze doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, waardoor
dga’s in beginsel een hoger gebruikelijk loon in aanmerking zullen nemen en dus een groter deel van
het inkomen onder de progressieve heffing van box 1 valt. Afschaffing van de doelmatigheidsmarge
zou moeten bijdragen aan (meer) neutraliteit tussen box 1 en 2. Deze maatregel is nog niet

opgenomen in het Belastingplan, maar wordt daar op korte termijn aan toegevoegd door middel van
een nota van wijziging.

Vervallen uitzondering op gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
Met ingang van 2017 is de gebruikelijkloonregeling versoepeld voor zogenoemde innovatieve
startups. Het belastbare loon van belastingplichtigen die aanmerkelijkbelanghouder zijn van die
innovatieve startups en arbeid verrichten ten behoeve van die innovatieve startups mag voor de
toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Het
doel van deze regeling is het stimuleren van innovatieve startups door een verbetering van hun
liquiditeitspositie. Uit de evaluatie komt naar voren dat de regeling er niet in slaagt om innovatieve
startups te stimuleren door hun liquiditeitspositie te verbeteren. Daarom wordt voorgesteld de
regeling per 1 januari 2023 te laten vervallen.

Onbelaste reiskostenvergoeding
Met de onbelaste reiskostenvergoeding kan de werkgever voor de kosten van vervoer een onbelaste
vergoeding geven van maximaal 0,19 eurocent per kilometer over de volledige reisafstand voor alle
zakelijke kilometers die de werknemer aflegt. Het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding
is voor het laatst in 2006 verhoogd van 0,18 eurocent naar 0,19 eurocent terwijl de kosten van
bijvoorbeeld openbaar vervoer en autogebruik aanzienlijk zijn gestegen sinds de laatste verhoging.
Het is daarom goed dat het kabinet het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1
januari 2023 wil verhogen tot 0,21 eurocent per kilometer. Het maximum van de onbelaste
reiskostenvergoeding wordt hiermee sneller verhoogd dan in het coalitieakkoord was afgesproken.

Verruiming werkkostenregeling
Het kabinet kondigt aan nog te komen met een Nota van Wijziging. Onderdeel daarvan is de
verhoging van de werkkostenregeling om via die weg de lasten voor ondernemers in het MKB te
verlagen. Hiervoor wordt over de jaren 2023 tot en met 2027 500 miljoen euro uitgetrokken en vanaf
2028 structureel 600 miljoen euro. De vrije ruimte over de eerste 400 duizend euro van de fiscale
loonsom wordt verhoogd met 0,22 procentpunt naar 1,92 procent. Over het restant van de loonsom
blijft de vrije ruimte 1,18 procent.

Uitfaseren oudedagsreserve (FOR)
Het kabinet wil de fiscale oudedagsreserve (FOR) uitfaseren. Met ingang van 1 januari 2023 kan niet
meer verder worden opgebouwd in de oudedagsreserve. De tot en met 31 december 2022
opgebouwde oudedagsreserve wordt op basis van de huidige regels afgewikkeld.

Afbouw zelfstandigenaftrek
Voor het vierde jaar op rij wordt er hard geknaagd aan de zelfstandigenaftrek zonder dat er iets voor
in de plaats komt. Dit terwijl juist zelfstandig ondernemers voor eigen rekening en risico
ondernemen. Dit heeft direct effect op hun financiële ruimte om te investeren, reserveren en
consumeren. In 2023 is de zelfstandigenaftrek 5.030 euro. Daarna wordt deze verder afgebouwd
naar 1.200 euro in 2026 en 900 euro in 2027.

Afschaffen middelingsregeling
Het kabinet wil de middelingsregeling afschaffen. De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming
voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij ondernemers met sterk wisselende inkomens. Met de
middelingsregeling wordt de belasting over het inkomen over een tijdvak van drie kalenderjaren
herrekend naar de belasting over een gemiddeld inkomen over dit middelingstijdvak. Indien de
herrekende belasting lager is dan de geheven belasting, bestaat recht op een belastingteruggaaf.

Aanpassing leegwaarderatio verhuurde woningen
Een verhuurde woning kent fiscaal een aangepaste waardering voor box 3 van de inkomstenbelasting
en voor de schenkbelasting. Die aangepaste waardering wordt berekend door de WOZ-waarde te
vermenigvuldigen met de zogenaamde leegwaarderatio. Die leegwaarderatio wordt nu aangepast:
deze wordt op 100 procent gesteld bij tijdelijke verhuur en ook als het rendement op de verhuur
tenminste 5 procent van de WOZ-waarde is. Dit kan dus leiden tot een hoger box 3 vermogen of een
groter bedrag waarover bij schenking of vererving moet worden afgerekend.

Intensivering EIA en MIA
We zijn blij dat het kabinet de budgetten voor de energie- en milieuaftrek vanaf 2023 verhoogt met
respectievelijk 100 en 50 miljoen euro per jaar. Daarmee krijgen ondernemers meer ruimte om te
investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Inherent aan deze regelingen is
dat ondernemers winst moeten maken om de investeringsaftrek direct te kunnen verzilveren. De
effectiviteit van de regeling zou kunnen worden verbeterd door de achterwaartse verliesverrekening
te verruimen. Op die manier zijn ook ondernemers die wel willen verduurzamen, maar nu geen winst
maken vanwege de hoge energieprijzen, toch geholpen met deze hogere investeringsaftrek en wordt
onderuitputting voorkomen.

Implementatie kleineondernemersregeling in de btw
Op Europees niveau is bepaald dat EU-lidstaten die een kleineondernemersregeling hebben - zoals
Nederland – die regeling ook toegankelijk moeten maken voor kleine ondernemers uit andere
lidstaten. Nederland heeft een wetswijziging met die strekking voorbereid. De beoogde
inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2024. Kleine ondernemers uit Nederland kunnen vanaf die
datum dus ook gebruik maken van regelingen in andere lidstaten. Deze aanpassing is niet
opgenomen in de Prinsjesdagstukken, maar wordt verwacht in het derde of vierde kwartaal van dit
jaar.

Implementatie Payment Service Providers-richtlijn
Met ingang van 1 januari 2024 worden betalingsdienstaanbieders verplicht bepaalde
betalingsgegevens aan de Belastingdienst te verstrekken. Hiermee verbetert voor de belastingdienst
de mogelijkheid om btw-fraude op te sporen bij grensoverschrijdende betalingen, zo verwacht men.
De Europese richtlijn die dat regelt (Payment Service Providers Directive) zal vóór 1 januari 2024 door
Nederland moeten zijn geïmplementeerd. De internetconsultatie van de wetsaanpassing is eerder dit
jaar afgerond. Het definitieve wetsvoorstel komt naar verwachting in het derde of vierde kwartaal
van dit jaar.

Implementatie Directive on Administrative Cooperation (DAC7)
Ook voor platformexploitanten komt er een rapportageplicht. Deze is gebaseerd op de Europese
DAC7-richtlijn. Platformexploitanten moeten aan de Belastingdienst de inkomsten behaald via het
platform met de verkoop van goederen en diensten en de verhuur van vastgoed doorgeven. Het
wetsvoorstel is al eerder dit jaar ingediend. De bepalingen worden dan ook al van toepassing vanaf 1
januari aanstaande.

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting van 8 procent naar 10,4 procent
De verhoging van het algemeen tarief geldt bij alle aankopen van onroerende zaken, behalve voor de
koop van een eigen woning. Ondernemers gaan vanaf 1 januari 10,4 procent overdrachtsbelasting
betalen bij aankoop van bijvoorbeeld een bedrijfspand. Onveranderd is dat in sommige situaties geen
overdrachtsbelasting maar btw verschuldigd is. Hoewel de maatregel bedoeld is om starters en
doorstromers meer ruimte te bieden (‘afremmen huisjesmelken’), pakt het dus ook nadelig uit voor
reguliere aankopen van bedrijfspanden.

Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken en bieraccijns fors omhoog
De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (‘frisdrankbelasting’) wordt fors verhoogd. Het tarief
gaat komend jaar van 8,83 euro naar 20,20 euro per hectoliter. In 2024 wordt het tarief verder
verhoogd naar 22,67 euro per hectoliter. Op dat moment wordt wel mineraalwater van de belasting
uitgezonderd. Het laagste accijnstarief op bier groeit met gelijke bedragen mee.

Brandstofaccijns
Vanaf april van dit jaar is de brandstofaccijns voor een liter benzine 17,3 cent lager, voor een liter
diesel is dat 11,1 cent en voor LPG 4,1 cent. Het goede nieuws is dat deze kortingen ook in het eerste
half jaar van 2023 blijven bestaan, en de accijns op brandstof tot 1 juli niet wordt verhoogd.

Verhoging van de mijnbouwheffing
Het kabinet kondigt aan nog te komen met een Nota van Wijziging. Onderdeel daarvan is de
verhoging van de accijns die wordt geheven op de winning van grondstoffen in Nederland.
Voorgesteld wordt om tijdelijk een accijnstarief te introduceren voor dat deel van de omzet die
behaald is met de verkoop van aardgas tegen een prijs hoger dan 0,50 eurocent per m3. Deze
gedeeltelijke verhoging geldt uitsluitend voor de omzet behaald in de jaren 2023 en 2024 en geldt
voor zowel de landzijde als voor de zeezijde.

