
Speerpunten

belastingplan 2023

Let op: Let op: dit is algemene informatie die nog kan wijzigen. Deze informatie kan niet
gebruikt worden als fiscaal advies. We bespreken deze informatie graag met jou om te
kijken wat het voor jouw persoonlijke situatie of bedrijf kan betekenen.
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Inkomstenbelasting

In 2023 maximaal € 5.030
In 2026 maximaal € 1.200
In 2027 maximaal € 900 

Verlaging zelfstandigenaftrek 
Per 2023 wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd:

Uitfaseren Fiscale oudedagsreserve 
Per 2023 is het niet langer mogelijk te doteren aan de FOR. 

Verhoging arbeidskorting 
Voor zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen wordt de
arbeidskorting verhoogd van € 4.260 in 2022 naar € 5.025 in 2023. 

Per 2025 wordt de algemene heffingskorting bepaald op basis van het
verzamelinkomen in plaats van het box 1 inkomen en wordt daardoor sneller
afgebouwd. 

Verlaging tarief inkomstenbelasting 
Het tarief van de 1e schijf wordt 36,93%. Dit is een verlaging van 0,14% ten
opzichte van 2022.

Ouders van kinderen geboren voor 1 januari 2025
hebben recht totdat het kind twaalf jaar oud is (maximaal
tot 2037).
Ouders van (eerste) kinderen geboren na 1 januari 2025
hebben geen recht. 

Geleidelijke uitfasering Inkomensafhankelijke
combinatiekorting 

Verruiming budget investeringsaftrekken 
Het budget voor MIA en EIA wordt per 2023 verder
verruimd. Er komt dus meer ruimte voor aftrek op
energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen in
bedrijfsmiddelen. (Geldt ook voor vennootschapsbelasting) 

Afschaffing middelingsregeling 
Vanaf aanslagen over 2023 is het niet langer mogelijk
gebruik te maken van de middelingsregeling. 



24,5% over de eerste € 67.000
dividend 
31% over het meerdere 

Wijziging tarief box 2
Per 2024 wordt een dividenduitkering
op aanmerkelijk belang-aandelen als
volgt belast: 

 
Wijziging tarief box 3 
Er komt herstel- en
overbruggingswetgeving waarbij
wordt aangesloten bij een benadering
van het werkelijke rendement voor
het vaststellen van het forfaitaire
rendement, zoals geformuleerd in het
rechtsherstel. 

Het tarief wordt jaarlijks met 1%
verhoogd naar 34% in 2025. Het
heffingsvrij vermogen wordt per 1
januari 2023 verhoogd naar € 57.000
per persoon. 

Per 1 januari 2026 wordt een nieuw
stelsel voor box 3 ingevoerd. 
 
De waarderingsmethode
(leegwaarderatio) voor verhuurde
woningen in box 3 wordt
geactualiseerd. 
 
Begrenzen periodieke giften
Het voorstel is om periodieke giften
tot maximaal € 250.000 per
huishouden aftrekbaar te maken. Het
meerdere zal dan niet langer
aftrekbaar zijn.



Vennootschapsbelasting
Verhoging tarief vennootschapsbelasting 
·In 2023 gaat het lage tarief omhoog van 15% naar 19% 
·In 2023 wordt de eerste schijf verlaagd van € 395.000 naar € 200.000
 
Wijziging FBI-regime vastgoedbeleggingen 
Met ingang van 2024 zal het voor FBI’s niet langer toegestaan zijn om direct in
vastgoed te beleggen. Dit geldt zowel voor Nederlands als buitenlands vastgoed.
Het tarief zal niet langer 0% zijn maar gelijk zijn aan het reguliere tarief van de
vennootschapsbelasting. 

Loonbelasting
Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling 
De vrije ruimte in de WKR wordt verhoogd van 1,7% naar 1,92% voor de eerste €
400.000 van de fiscale loonsom. Voor het meerdere van de fiscale loonsom geldt
een vrije ruimte van 1,18%. 

Beperking 30%-regeling 
Per 2024 wordt de 30%-regeling beperkt voor een loon hoger dan € 216.000.

Afschaffing versoepeling gebruikelijkloonregeling innovatieve start-up’s 
Per 2023 is de versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatie start-ups
niet langer van toepassing. 

Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling 
Per 2023 mag niet langer een doelmatigheidsmarge van 
25% worden toegepast op het gebruikelijk loon van een DGA. 

Afbouw schenkingsvrijstelling eigen woning 
Per 2023 wordt de vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning verlaagd van 
€ 106.671 naar € 28.947. Per 2024 wordt de vrijstelling geheel afgeschaft. 

Bedrijfsopvolgingsregeling
In 2023 wordt onderzocht of de bedrijfsopvolgingsregeling in haar huidige vorm
moet blijven bestaan of dat wijzigingen/versoberingen noodzakelijk zijn. 

Schenk- en erfbelasting



Accijns op brandstof 
De accijnsverlaging wordt in 2023 verlengd. 
 • Januari t/m juni 2023 – verlaging van 21% 
 • Juli t/m december 2023 
 - Diesel - € 0,0865 per liter 
 - Benzine - € 0,0555 per liter 
 - LPG - € 0,02 per liter 

Verhoging onbelast reiskostenvergoeding 
De belastingvrije vergoeding op reiskosten van € 0,19 per
kilometer wordt verhoogd: 
 • In 2023 naar € 0,21 per km 
 • In 2024 naar € 0,22 per km 

Afschaffing vrijstelling BPM op bestelauto’s 
Per 2025 wordt de vrijstelling voor BPM op bestelauto’s
afgeschaft. Het tarief hangt af van de CO2-uitstoot.
Emissievrije auto’s houden de vrijstelling.

Overdrachtsbelasting
Verhoging tarief overdrachtsbelasting 
Per 2023 wordt het tarief verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit
tarief is van toepassing op woningen die niet kwalificeren als
eigen woning en op ander vastgoed. 

Omzetbelasting
Wijziging tarief op zonnepanelen 
Per 2023 wordt het tarief op de aankoop en plaatsing van
zonnepanelen verlaagd van 21% naar 0%. 

Auto


