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CROP special Miljoenennota 2023
In deze speciale uitgave over de Miljoenennota 
2023 zetten onze fiscaal professionals alle 
maatregelen op een rij die voor jou als 
ondernemer belangrijk zijn. 

Het kabinet doelt met de maatregelen om 
koopkracht te repareren en de financiële 
positie van particulieren het komende jaar te 
verbeteren. Dit als reactie op de hoge inflatie. 
De balans tussen lasten op arbeid en vermogen 
wordt verbeterd, maar dit hee�  ook forse 
impact op ondernemingen. 

We hebben de opvallendste maatregelen 
verdeeld over zes thema’s. Werkgevers, 
ondernemers, vennootschapsbelasting &  
internationaal, particulieren, woningmarkt 
en klimaat. We voorzien alle thema’s ook van 
een advies, zodat je direct weet wat ze voor jou 
betekenen.

Heb je vragen over de mogelijkheden, wil je 
meer informatie of begeleiding bij de keuzes die 
er zijn? Neem dan contact op met één van onze 
adviseurs.

We hopen je met deze uitgave goed te 
informeren en helpen je graag verder!

De redactie

Miljoenennota
2023

Inhoudsopgave

CROP special Miljoenennota 2023
In deze speciale uitgave over de Miljoenennota 

MiljoenennotaMiljoenennota
2023

1

2

3
4

5
6

Werkgevers 4

 Verhoging onbelaste kilometervergoeding
 Indexatie onbelaste thuiswerkvergoeding 
 Vrije ruimte verruiming 5
 Bijtelling elektrische auto
 Aanpassing he� ingsmoment aandelenopties per 1 januari 2023 6
 Aanpassing gebruikelijkloonregeling directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)
 Beperking 30%-regeling 8
 Verhoging wettelijk minimumloon
 Arbeidskorting omhoog
 Registratie CO2-uitstoot reizende werknemers 9

Ondernemers 10

Ondernemers in de inkomstenbelasting 
 Uitfaseren oudedagsreserve (FOR)
 Versnelde afbouw zelfstandigena� rek 

Directeur-grootaandeelhouders 11
 Box 2: aanmerkelijk belang 
 Aanpassing bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling 12
 Aanwenden oudedagsverplichting (ODV) voor lijfrente 
 Lenen van de bv 13

Vennootschapsbelasting & internationaal 14

 Aanpassing vennootschapsbelastingtarieven
 Aanpassing fiscale beleggingsinstellingsregime 15
 Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Particulieren 16

 Tariefsaanpassing inkomstenbelasting
 Tarief box 1
 He� ingskortingen 17
 Tarief box 2
 Tarief box 3
 Box 3 arrest 18
 Leegwaarderatio box 3 19
 A� rekposten en a� rekbeperkingen 
 Afscha� ing middelingsregeling

Woningmarkt 20

 Overdrachtsbelasting
 Actualisering van de leegwaarderatio
 0% btw op zonnepanelen 21
 Andere maatregelen
 Jubelton afgescha�  
 Zwaardere lasten voor beleggers in vastgoed

Klimaat & energie 22

 Energie en brandstof
 Milieu-investeringsa� rek (MIA) en Energie-investeringsa� rek (EIA)
 0% btw op zonnepanelen 23
 BPM voor bestelauto’s 

2 3



De wijzigingen in de loonsfeer zijn 
voor dit jaar beperkt. De meest in 
het oog springende maatregel is de 
verhoging van het minimumloon met 
daaraan gekoppeld de verhoging van 
loongerelateerde uitkeringen zoals 
toeslagen, studiefinanciering en ook 
de AOW-uitkering. Hieronder gaan 
wij verder in op de aangekondigde 
maatregelen voor 2023, en daarna op 
het gebied van de loonhe� ingen en 
aanverwante wet- en regelgeving.

Wijzigingen in de werkkostenregeling 
(WKR)In het kort:

 Verhoging onbelaste 
 kilometervergoeding met € 0,03 
 per kilometer per 2023.

 Indexatie onbelaste 
 thuiswerkvergoeding met € 0,13 
 per thuisgewerkte dag.

 Verruiming vrije ruimte met € 880 
 over de eerste € 400.000 aan fiscaal 
 loon. 

De WKR is een regeling in de 
loonbelasting voor onbelaste 
vergoedingen, verstrekkingen en 

terbeschikkingstellingen die door 
de werkgever aan de werknemer 
worden gegeven in het kader van de 
dienstbetrekking. Via de vrije ruimte 
van de WKR kunnen werkgevers 
vergoedingen, verstrekkingen en 
terbeschikkingstellingen onbelast 
aan hun werknemers geven voor 
zover geen gerichte vrijstelling van 
toepassing is.

Verhoging onbelaste 
kilometervergoeding
Gelet op de stijging van de kosten 
en het feit dat het maximum van 
de onbelaste reiskostenvergoeding 
sinds 2006 niet is gewijzigd, stelt 
het kabinet voor om de maximale 
onbelaste reiskostenvergoeding per 1 
januari 2023 te verhogen van € 0,19 per 
kilometer naar € 0,21 per kilometer. 
Per 1 januari 2024 zal het maximum 
vervolgens verder worden verhoogd 
naar € 0,22 per kilometer. 

  A D V I E S

Verhoging onbelaste kilometervergoeding

De verhoging van de onbelaste 

reiskostenvergoeding gee�  werkgevers 
de mogelijkheid een hoger bedrag per 
kilometer onbelast te vergoeden. Het is 
van belang dat werkgevers nagaan wat 
arbeidsrechtelijk overeen is gekomen 
met de werknemers over de hoogte van 
de onbelaste kilometervergoeding en 
in hoeverre de werkgever de verhoging 
van de onbelaste kilometervergoeding 
ook daadwerkelijk wil doorvoeren. 
Uiteraard kan CROP je hierbij 
ondersteunen.

Indexatie onbelaste 
thuiswerkvergoeding 
De onbelaste thuiswerkvergoeding 
bedraagt op dit moment € 2 per 
thuisgewerkte dag. Uit berekeningen 
van het NIBUD is naar voren 
gekomen dat de thuiswerkkosten 
zijn gestegen. In het belastingplan 
is de gerichte vrijstelling voor de 
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Werkgevers 
In de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan is aangekondigd dat de gepubliceerde stukken nog voor de 
parlementaire behandeling zullen worden aangevuld. Er was geen tijd meer om de gewenste aanvullingen aan 
de Raad van State voor te leggen. Het net ingediende Belastingplan is dus eigenlijk nu al achterhaald. Hieronder 
tref je niet alleen de maatregelen uit het Belastingplan, maar ook alvast de wijzigingen uit de aanbiedingsbrief .

Heleen Goeting
Tax manager

Indexatie onbelaste 

Heleen Goeting

thuiswerkvergoeding nog niet 
gewijzigd. De staatssecretaris 
van Financiën hee�  echter al 
eerder aangekondigd dat de 
thuiswerkvergoeding met ingang 
van 2023 niet wordt verhoogd, maar 
uitsluitend zal worden geïndexeerd aan 
de hand van de tabelcorrectiefactor. Dit 
wil zeggen dat de thuiswerkvergoeding 
met ingang van 2023 naar verwachting 
zal worden verhoogd naar € 2,13 per 
thuisgewerkte dag. 

  A D V I E S

Indexatie onbelaste thuiswerkvergoeding 

Met ingang van 2023 kan de 
werkgever er voor kiezen de onbelaste 
thuiswerkvergoeding per thuisgewerkte 
dag te verhogen met € 0,13. Uit 
onderzoek is gebleken dat de kosten 
van thuiswerken veel sterker zijn 
gestegen. Voor werknemers kan dit 
aanleiding zijn om weer meer op 
kantoor te gaan werken. 

Vrije ruimte verruiming
Met het oog op de verlaging van de 
lasten op arbeid voor het midden- en 
kleinbedrijf verruimt het kabinet de 
vrije ruimte van de werkkostenregeling. 
De vrije ruimte bedraagt op dit 

moment per werkgever 1,7% van – 
kort gezegd – de fiscale loonsom van 
alle werknemers gezamenlijk, voor 
zover die loonsom niet hoger is dan 
€ 400.000, verhoogd met 1,18% van 
de loonsom boven € 400.000. In de 
aanbiedingsbrief staat dat de vrije 
ruimte over de eerste € 400.000 aan 
fiscaal loon wordt verhoogd van 1,7% 
naar 1,92%. Per saldo betekent dit 
een maximale verhoging van de vrije 
ruimte van € 880 per werkgever. Wordt 
de concernregeling toegepast, dan 
geldt dit extra budget per concern.

  A D V I E S

Vrije ruimte verruiming

De verruiming van de vrije ruimte in de 
werkkostenregeling biedt de werkgever 
de mogelijkheid om onbelast iets extra’s 
te doen voor werknemers. 

Bijtelling elektrische auto
Voor het privégebruik van een auto van 
de zaak wordt standaard 22% van de 
cataloguswaarde bij het loon van de 
werknemer geteld. 

Voor nieuwe emissievrije auto’s, 
zoals volledig elektrische auto’s, is in 
2022 over een bedrag van maximaal 

€ 35.000 een korting op de bijtelling 
van 6% van toepassing. Hierdoor 
bedraagt de bijtelling voor deze auto’s 
in 2022 16% over een cataloguswaarde 
tot € 35.000. Daarboven telt een 
bijtellingspercentage van 22%.

In 2023 blij�  het bijtellingspercentage 
voor het privé gebruik van een nieuwe 
elektrische auto van de zaak 16% van 
de cataloguswaarde, maar dit geldt 
in 2023 tot een maximumbedrag 
van € 30.000. Daarboven geldt de 
standaardbijtelling van 22%. In 
2025 wordt de bijtelling 17% over 
maximaal € 30.000 en vanaf 2026 
verdwijnt het voordeel voor elektrische 
auto's. De bijtelling is dan gelijk aan 
de standaardbijtelling (22%). Deze 
wijziging is al eerder gepubliceerd. 

Onderstaande tabel gee�  het verloop 
van de bijtelling voor emissievrije 
auto’s weer van 2022 tot en met 2026.

  A D V I E S

Bijtelling elektrische auto

Voor waterstofauto's en elektrische 
auto's met geïntegreerde zonnepanelen 
geldt voorlopig geen maximale 
catalogusprijs voor de lagere bijtelling.
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Jaar

Fiscale 
bijtelling 
(tenminste)

Verlaagde 
bijtelling 
tot een 
catalogus-
prijs van

Bijtelling 
daarboven 
(tenminste)

2022 16% € 35.000 22%

2023 16% € 30.000 22%

2024 16% € 30.000 22%

2025 17% € 30.000 22%

2026 22% n.v.t 22%

Heleen Goeting
Tax manager
Heleen Goeting

Lucia Veenstra
Senior tax managerSenior tax manager

Michelle van der Geest
Junior tax consultant

kantoor te gaan werken. 

Voor het privégebruik van een auto van 

Senior tax manager

Michelle van der Geest
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Aanpassing he� ingsmoment 
aandelenopties per 1 januari 2023
Een wetsvoorstel dat vorig jaar 
al bij het Belastingplan 2022 is 
aangekondigd, tussentijds tijdelijk 
is ingetrokken en in 2022 opnieuw 
is ingediend, is het wetsvoorstel 
Wet aanpassing he� ingsmoment 
aandelenopties. Het wetsvoorstel is al 
aangenomen door de Tweede Kamer 
en momenteel in behandeling bij de 
Eerste Kamer. De verwachting is dat 
dit wetsvoorstel per 1 januari 2023 
in werking treedt. Wat houdt deze 
wetswijziging in? 

Op dit moment worden aandelenopties 
belast op het moment waarop de optie 
door de werknemer wordt uitgeoefend. 
De werknemer moet op dat moment 
belasting betalen over de waarde 
van het achterliggende aandeel, 
verminderd met wat de werknemer 
voor het aandeel moet betalen (= optie 
- uitoefenprijs). 

Niet in alle gevallen zijn bij de 
uitoefening van de opties voldoende 
liquiditeiten beschikbaar om de 
belasting te betalen. Daarom wordt 
per 1 januari 2023 het moment van 
he� ing in beginsel verschoven naar 
het moment waarop de aandelen – na 
uitoefening van het aandelenoptierecht 
- verhandelbaar worden. Dat is 
het moment waarop eventuele 
verkooprestricties worden opgeheven 
en de werknemer de bij de uitoefening 
van de opties ontvangen aandelen 
kan verkopen. De opbrengst kan dan 
gebruikt worden om de verschuldigde 
belasting te betalen.

Het betre�  een keuzeregeling. De 
werknemer kan er ook voor kiezen 
om de he� ing te laten plaatsvinden 
op het moment van uitoefening van 
het optierecht en dan vervolgens de 
verdere waardestijging (of -daling) van 
de aandelen in box 3 te genieten. Deze 
keuze moet de werknemer dan wel 
maken uiterlijk op het moment van 
uitoefenen van de optie. Als de keuze 
niet of niet tijdig wordt gemaakt, dan is 
belasting verschuldigd op het moment 
van verhandelbaar worden.

De belastinghe� ing vindt plaats op het 
door de werknemer gekozen moment, 
over de waarde in het economisch 
verkeer van het aandeel verminderd 
met de voor het aandeel betaalde prijs. 
Als de belastinghe� ing wordt uitgesteld 
tot het moment van verhandelbaar 
worden van de aandelen, dan worden 
de tussentijds door de werknemer 
genoten voordelen uit de aandelen (bv. 
dividend) gezien als belast loon. 

De nieuwe wetgeving zal van 
toepassing zijn op zowel lopende als 
nieuwe optieregelingen.

  A D V I E S

Aanpassing he� ingsmoment 

aandelenopties per 1 januari 2023

Zoek je een manier om werknemers 
te boeien en binden, dan kan een 
optieregeling of een andere vorm 
van werknemersparticipatie een 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde 
zijn. Met dit wetsvoorstel hebben 
werknemers bij een optieregeling in 
ieder geval de mogelijkheid te kiezen 
voor het voor hen meest gunstige 
he� ingsmoment. Wil je meer weten over 
werknemersparticipaties? Neem dan 
contact op met CROP.

Aanpassing 
gebruikelijkloonregeling directeur-
grootaandeelhouders (DGA’s)
In de gebruikelijkloonregeling voor 
DGA’s vinden twee aanpassingen 
plaats, namelijk:

  Afscha� en doelmatigheidsmarge
 Vervallen faciliteit voor innovatieve 

 start-ups

In het kort
Een DGA met een aanmerkelijk belang, 
bijvoorbeeld in een bv, moet voor zijn 
werkzaamheden fiscaal tenminste een 
gebruikelijk loon ontvangen/in acht 
nemen. Dat gebruikelijk loon is belast, 
ongeacht of dit loon al dan niet feitelijk 
wordt uitbetaald. 

Het gebruikelijk loon wordt tenminste 
gesteld op het hoogste van de 
volgende bedragen:

 75% van het loon uit de meest 
 vergelijkbare dienstbetrekking of; 

 het hoogste loon van de 
 werknemers die in dienst zijn bij 
 hetzelfde lichaam of een 
 verbonden lichaam of;

 € 48.000 (2022).

Afscha� en doelmatigheidsmarge 
van 25%
De doelmatigheidsmarge houdt in dat 
het loon van een DGA 25% lager gesteld 
mag worden dan het loon uit de 
meest vergelijkbare dienstbetrekking. 
In de praktijk is het lastig om het 
loon van de meest vergelijkbare 
dienstbetrekking vast te stellen en 
hee�  de doelmatigheidsmarge vaak tot 
gevolg dat het loon van de DGA 25% 
lager vastgesteld mag worden dan het 
loon dat normaal is voor het niveau of 
de duur van de arbeid van de DGA. 

In de voorjaarsnota hee�  het kabinet al 
besloten om de doelmatigheidsmarge 
te verlagen naar 15%, maar 
uit de aanbiedingsbrief bij het 
belastingplan 2023 blijkt dat deze 
doelmatigheidsmarge volledig wordt 
afgescha� . Deze maatregel is nog niet 
in de tekst van het op Prinsjesdag 
gepubliceerde Belastingplan 2023 
opgenomen, maar is dus al wel 
aangekondigd in de aanbiedingsbrief 
bij het Belastingplan. 

Vervallen faciliteit voor innovatieve 
start-ups
Met ingang van 2017 is de 
gebruikelijkloonregeling versoepeld 
voor DGA’s van zogenaamde 
innovatieve start-ups. De versoepeling 
houdt in dat het belastbare loon van 
DGA’s die arbeid verrichten voor een 
innovatieve start-up, voor toepassing 
van de gebruikelijkloonregeling, mag 
worden vastgesteld op het wettelijk 
minimumloon. Deze regeling mag 
maximaal drie jaar worden toegepast, 
waarna de normale regels voor het 
vaststellen van het gebruikelijk loon 
weer gaan gelden. Bij evaluatie van 
deze regeling is gebleken dat de 
regeling zeer weinig wordt gebruikt. 

Daarom is besloten om deze faciliteit 
te laten vervallen met ingang 
van 1 januari 2023. Er geldt een 
overgangsregeling voor aanmerkelijk 
belangaandeelhouders die al in 2022 
gebruik maken van de regeling. Zij 
mogen de regeling blijven toepassen. 
Concreet betekent dit dat de regeling 
nog in de kalenderjaren 2023 en 2024 
kan worden toegepast, afhankelijk 
van in welk jaar de regeling voor het 
eerst door de DGA is toegepast. Het 
overgangsrecht vervalt daarmee per 1 
januari 2025.

  A D V I E S

Aanpassing gebruikelijkloonregeling DGA’s 

Als de doelmatigheidsmarge vervalt, 
zul je als DGA’s je salaris/gebruikelijk 
loon moeten herijken. Je moet dan 
nagaan of het huidige salaris ook na 1 
januari 2023 nog aan de gebruikelijk 
loonregeling voldoet of dat je jezelf 
vanaf 1 januari 2023 een hoger loon 
moet toekennen. 

W
E

R
K

G
E

V
E

R
S

W
E

R
K

G
E

V
E

R
S

Lucia Veenstra
Senior tax managerSenior tax manager

Michelle van der Geest
Junior tax consultant
Michelle van der Geest
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Beperking 30%-regeling
Werknemers die vanuit het buitenland 
geworven zijn om naar Nederland 
te komen om hier te werken, komen 
in bepaalde gevallen in aanmerking 
voor de 30%-regeling. Dit betekent 
dat 30% van hun loon als onbelaste 
vergoeding voor extraterritoriale 
kosten uitgekeerd kan worden. Zo 
worden deze werknemers tegemoet 
gekomen in de extra kosten die zij 
mogelijk maken door in Nederland te 
komen werken. Door dit forfait, hoeven 
werknemers niet meer aan te tonen 
wat de werkelijke kosten zijn. 

Tot op heden was het zo dat deze 
30%-regeling gold over het gehele 
salaris. Aangekondigd is dat de 
30%-regeling zal worden gemaximeerd 
tot de zogenaamde ‘Balkenende-norm’ 
o� ewel de WNT-norm; het maximale 
inkomen voor topfunctionarissen in 
de (semi)publieke sector. Deze norm 
is in 2022 € 216.000 en wordt jaarlijks 
geïndexeerd. Uitgaande van de norm 
voor 2022, betekent dit dat nog 
maximaal een bedrag van € 64.800 aan 
onbelaste 30%-vergoeding betaald 
mag worden aan een werknemer. 

Voorgesteld is om de a� opping van 
de 30%-regeling op de WNT-norm te 
laten ingaan op 1 januari 2024. Ten 
aanzien van de werknemers bij wie 
de 30%-regeling al wordt toegepast 
in het laatste loontijdvak van 2022, 
geldt dat de a� opping pas geldt vanaf 
1 januari 2026. Voor hen geldt dus een 
overgangsperiode van twee jaar vanaf 
het moment dat de a� opping gaat 
gelden (1 januari 2024). 

Let op
Werknemers die pas vanaf 1 
januari 2023 gebruik maken van de 
30%-regeling worden wel meteen 
vanaf 1 januari 2024 geconfronteerd 
met de hiervoor genoemde 
a� opping. Voor hen geldt dus geen 
overgangsrecht. 

Jaarlijkse keuze
Een andere belangrijke wijziging 
is dat in het Belastingplan 2023 is 
opgenomen dat werkgevers verplicht 

zijn in het eerste loontijdvak van ieder 
kalenderjaar een keuze te maken 
tussen de forfaitaire 30%-regeling 
of de vergoeding van de werkelijke 
extraterritoriale kosten. Die keuze geldt 
niet meteen voor de hele looptijd van 
de 30%-regeling, maar wel voor het 
betre� ende kalenderjaar. 

Let op
De verplichting om jaarlijks een 
keuze te maken tussen de forfaitaire 
vergoeding of de vergoeding van de 
werkelijke Extraterritoriale (ET) kosten 
gaat al per 1 januari 2023 in!

  A D V I E S

Beperking 30%-regeling

Voor nieuw ingekomen werknemers 
met een jaarloon van meer dan 
€ 216.000 kan het aantrekkelijk zijn om 
de tewerkstelling uiterlijk in december 
2022 in te laten gaan. Dan kan na 1 
januari 2024 nog twee jaar lang de 
overgangsregeling benut worden.

Vaak zal de forfaitaire 30%-vergoeding 
kostendekkend zijn. Zijn de werkelijke 
ET-kosten echter hoger, dan mag 
de werkgever in plaats van de 
30%-vergoeding ook de werkelijke 
ET-kosten vergoeden. Het is verstandig 
om de werkelijke ET-kosten tijdig in 
kaart te brengen, zodat de werkgever 
in januari een bewuste en goede keuze 
kan maken. 

Tip
Werkgevers kunnen ook internationale 
schoolgelden onbelast vergoeden. 
Dit kan naast de toepassing van de 
30%-regeling. 

Verhoging wettelijk minimumloon
In Nederland bestaat al langer 
discussie over de hoogte van het 
minimumloon. Het FNV hee�  
opgeroepen tot een minimum uurloon 
van 14 euro. Op dit moment is er nog 
geen minimumuurloon, maar het 
minimumloon zal per 2023 wel met 

10,15% stijgen. Dit is een verhoging 
van 8,05% met daarop de reguliere 
indexatie. Werkgevers betalen in de 
tweede hel�  van 2022 aan werknemers 
van 21 jaar of ouder minimaal 
€ 1.756,20 bruto per maand (fulltime). 
Dat wordt vanaf 1 januari 2023 dus 
€ 1.934,45.  

Naast het minimumloon stijgen 
ook de AOW en de loongerelateerde 
uitkeringen met 10,15%. Deze 
zijn namelijk gekoppeld aan het 
minimumloon. Nu de koopkracht 
van AOW’ers hiermee reeds wordt 
ondersteund, hee�  het kabinet 
ervoor gekozen om de aanvullende 
inkomensondersteuning AOW te laten 
dalen en vervolgens af te scha� en 
per 1 januari 2025. De Aanvullende 
Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 
blij�  wel bestaan. De AIO is een 
uitkering op huishoudenniveau die 
het inkomen aanvult tot het sociaal 
minimum.

  A D V I E S

Verhoging wettelijk minimumloon

Een hoger minimumloon leidt tot 
hogere loonkosten voor werkgevers. 
Gezien de krapte op de huidige 
arbeidsmarkt zal dit waarschijnlijk 
weinig e� ect hebben op de 
werkgelegenheid. 

Arbeidskorting omhoog
Een andere maatregel om de 
koopkracht van werknemers te laten 
toenemen, is het verhogen van de 
arbeidskorting. Dit is een korting op 
het inkomen dat toeneemt tot een 
bepaald inkomen en afneemt als de 
werknemer een inkomen boven dat 
bedrag hee� . Op dit moment neemt de 
arbeidskorting toe tot een inkomen van 
€ 36.650 en neemt de korting daarna 
met 5,86% af. Vanaf een inkomen van 
€ 109.347 bestaat er geen recht meer 
op arbeidskorting. In 2023 stijgt de 
arbeidskorting tot een inkomen van 
€ 37.626 en neemt daarna met 6,51% 

af. Iemand met een arbeidsinkomen van 
meer dan € 114.814 hee�  dan geen recht 
meer op arbeidskorting. Is de maximale 
arbeidskorting in 2022 nog € 4.260, in 
2023 bedraagt deze € 5.025. 

  A D V I E S

Arbeidskorting omhoog

Door de verhoging van de arbeidskorting 
gaat werken meer lonen voor mensen met 
een inkomen tot bijna € 115.000. Ook zorgt 
de verhoging ervoor dat meer werken 
aantrekkelijker wordt voor mensen met 
een inkomen tussen € 11.000 en € 37.000. 

Registratie CO2-uitstoot reizende 
werknemers
Eén van de plannen uit het 
Klimaatakkoord is om te komen tot een 
CO2-reductie van de werk-gerelateerde 
personenmobiliteit. Wat houden die 
plannen precies in?

Waarschijnlijk geldt vanaf 1 januari 2023 
voor alle werkgevers met 100 of meer 
werknemers de verplichting om jaarlijks 
te rapporteren over het woonwerk- en 
zakelijke verkeer van werknemers. Met 
andere woorden: een registratie- en 
rapportageplicht over al het reisgedrag 
van hun werknemers in het kader van de 
dienstbetrekking. 

Er zijn ongeveer 8.000 organisaties met 
100 of meer werknemers in Nederland. 
In totaal werkt daar volgens de overheid 
ruim 60% van de werknemers. De 
peildatum voor het meten van het aantal 
werknemers is 1 januari van elk jaar. 
Grote werkgevers rapporteren vanaf 1 

januari 2023 verplicht en jaarlijks, uiterlijk 
op 30 juni over de werkgerelateerde 
personenmobiliteit in het voorgaande 
kalenderjaar. Daarbij gaat het om woon-
werkverkeer en alle zakelijke ritten 
waarvoor de werknemer een financiële 
vergoeding ontvangt of waarvoor aan 
de werknemer een vervoermiddel ter 
beschikking is gesteld. De werkgever 
moet de volgende gegevens verstrekken:

Woon-werkverkeer:
 Het totaal aantal reizigerskilometers 

 voor woon-werkverkeer.
 De gebruikte vervoermiddelen.
 Het type brandstof voor bromfiets, 

 scooter of motorvoertuig.

Zakelijke reizen: 
 Het totaal aantal reizigerskilometers 

 voor zakelijke reizen.
 De gebruikte vervoermiddelen.
 Het type brandstof voor bromfiets, 

 scooter of motorvoertuig.

Bij het opstellen van de regelgeving 
was de privacy van de werknemers een 
belangrijk item. Zo mogen werkgevers 
alleen de totalen van de hele organisatie 
rapporteren. 

Voor de rapportage en de berekeningen 
komt een digitaal platform beschikbaar 
via de Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO), die RVO nog moet 
introduceren. 

Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat gaat op basis van 
deze gegevens monitoren of het de 
verwachting is dat Nederland het 
gestelde CO2-reductiedoel in 2030 gaat 
bereiken. In 2025 wordt gekeken of de 
totale CO2-uitstoot in 2024 al onder het 
emissieplafond is gebleven. Als de CO2-
uitstoot onder het plafond blij� , volgen 
nieuwe collectieve afspraken voor de 

jaren tot 2030. Komt de CO2-uitstoot 
boven het vastgestelde plafond uit, dan 
volgt vanaf 2026 alsnog een verplichte 
norm voor individuele werkgevers. 

Let op
De wet gaat naar verwachting in per 1 
januari 2023, maar deze datum is nog niet 
definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk 
van de goedkeuring door de Tweede 
en Eerste Kamer of afkondiging van het 
besluit of regeling én publicatie daarvan 
in het Staatsblad of in de Staatscourant.

  A D V I E S

Registratie CO2-uitstoot reizende werknemers

Hee�  je organisatie 100 of meer 
werknemers, dan is het belangrijk om 
nu al na te denken over de wijze waarop 
de verplichte gegevens over het woon-
werkverkeer en de zakelijke reizen van 
werknemers geregistreerd moeten worden 
en de werknemers hierover ook tijdig te 
informeren. 
Om de CO2-uitstoot te reduceren kan 
nu al nagedacht worden over bepaalde 
maatregelen binnen de onderneming. 
Voorbeelden van te nemen maatregelen 
zijn: 

 Minder reizen door meer online 
 vergaderen en thuiswerken.

 Anders reizen door meer gebruik te 
 maken van de fiets en openbaar 
 vervoer.

 Schoner reizen door elektrificatie van 
 het wagenpark en het bieden van een 
 hogere kilometervergoeding 
 bij gebruik van auto’s met een lage 
 CO2-uitstoot.

Heleen Goeting
Tax manager
Heleen Goeting

Heleen Goeting
Tax manager
Heleen Goeting
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Lucia Veenstra
Senior tax managerSenior tax manager

Michelle van der Geest
Junior tax consultant
Michelle van der Geest
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Ondernemers 
& internationale aspecten
Tijdens Prinsjesdag 2022 zijn de kabinetsplannen, de begroting en fiscale maatregelen voor volgend jaar bekendgemaakt. 
Dit jaar zijn er met name veel veranderingen die te maken hebben met de koopkrachtmaatregelen. In de troonrede werd het 
belang van het MKB voor ons land genoemd. Maar tot welke voorgestelde wetswijzigingen hee�  dit geleid? 

Uitfaseren oudedagsreserve (FOR)
Een ondernemer voor de 
inkomstenbelasting (bijvoorbeeld een 
vennoot in een vof) kan een deel van 
zijn winst reserveren om een fiscale 
oudedagsreserve (FOR) te vormen. 
Daarvan kan later een lijfrente worden 
aangekocht. 

Dit zorgt ervoor dat de ondernemer op 
latere lee� ijd nog inkomsten hee� . De 
belastinghe� ing wordt dan uitgesteld 
totdat de lijfrente-uitkeringen worden 
ontvangen. Omdat de FOR niet altijd 
wordt gebruikt zoals deze bedoeld is, 
wordt deze uitgefaseerd. Dit betekent 
dat er vanaf 2023 geen bedragen 

meer aan de FOR mogen worden 
toegevoegd. 

  A D V I E S

Uitfaseren oudedagsreserve (FOR)

Een bestaande FOR kan in de komende 
jaren nog wel op de gebruikelijke wijze 
worden afgewikkeld.

Versnelde afbouw 
zelfstandigena� rek 
De zelfstandigena� rek wordt versneld 
afgebouwd met € 1.280 per jaar 
(inclusief de reeds eerder op basis 
van het Belastingplan 2020 en het 
Belastingplan 2021 aangekondigde 
afbouw). De zelfstandigena� rek wordt 

stapsgewijs verlaagd van € 6.310 in 
2022 naar € 900 in 2027. Per 2023 
bedraagt de zelfstandigena� rek 
€ 5.030. 

  A D V I E S

Versnelde afbouw zelfstandigena� rek 

De verhoging van de zelfstandigena� rek 
voor starters (de startersa� rek) 
blij�  vooralsnog ongewijzigd 
(€ 2.123). Let wel op: de fiscale 
ondernemersregelingen, waaronder de 
zelfstandigena� rek en de startersa� rek, 
worden in 2023 geëvalueerd.

Box 2: aanmerkelijk belang 
Voor het in box 2 belaste inkomen uit 
aanmerkelijk belang, zoals dividenden 
die een DGA uitgekeerd krijgt van 
zijn bv, geldt nu één tarief van 26,9%. 
Vanaf het jaar 2024 komen er twee 
belastingschijven in het box 2-tarief. 
Het tarief wordt progressief; hoe meer 
inkomen, hoe hoger het tarief. Het 
voorstel luidt als volgt:

  A D V I E S

Box 2: aanmerkelijk belang 

Overweeg je een grote 
dividenduitkering? Dan kun je dat gelet 
op de stijging van het tarief wellicht 
beter nog in 2023 doen. 

Vanaf 2024 kan het interessant zijn om 
bij wisselende winsten een spreiding 
van dividenduitkeringen over de jaren 
te realiseren om zoveel mogelijk in 
de laagste tariefschijf te blijven. Denk 
hierbij ook aan de mogelijkheid om het 
box 2-inkomen bij fiscaal partnerschap 
te verdelen tussen de partners. In 2024 is 
het laagste tarief 2,4 procentpunt lager 
dan het tarief in 2022. Maak gebruik 
van dit verschil door dividenden tot 
maximaal € 67.000 in 2024 uit te keren.

Maar let op! Vanaf 2025 geldt voor 
het bepalen van de algemene 
he� ingskorting het verzamelinkomen 
(dus niet meer alleen het belastbaar 
inkomen uit werk en woning). Het 
e� ectieve box 2-tarief voor een DGA 
met een laag loon neemt hierdoor 
aanzienlijk toe. 

Box 2-
tarief

belastbaar 
inkomen meer dan

maar niet 
meer dan Tarief 2024 

Laag 
tarief

€ 67.000 24,5%

Hoog 
tarief

€ 67.000 31%

TA R I EF I N KOMSTEN BELA STI N G BOX  2 2024

Machteld Bijkerk
Senior tax manager 
& Financieel planner
Senior tax manager 
& Financieel planner

Ondernemers in de inkomstenbelasting

Directeur-
grootaandeelhouders 
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Aanpassing bedrijfsopvolgings- en 
doorschuifregeling
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) 
en doorschuifregeling (DSR) zijn 
onmiskenbaar voor het behoud en de 
continuïteit van het bedrijfsleven. Het 
kabinet onderzoekt hoe oneigenlijk 
gebruik van de regeling kan worden 
voorkomen. Een mogelijke aanpassing 
is dat de BOR en de DSR voortaan niet 
meer op verhuurd vastgoed kunnen 
worden toegepast. 

  A D V I E S

Aanpassing bedrijfsopvolgings- en 

doorschuifregeling

Aangezien een versobering van de BOR 
en DSR wordt verwacht, is timing nu 
van belang! Mocht u concrete plannen 
hebben om uw (familie)bedrijf over te 
dragen, dan adviseren wij om alvast 
naar de fiscale aspecten te kijken. 

Aanwenden oudedagsverplichting 
(ODV) voor lijfrente 
Voorheen konden DGA's een 
pensioenvoorziening opbouwen in hun 
eigen vennootschap. Toen dit werd 
afgescha� , kon het pensioen worden 
afgekocht of worden omgezet in een 
oudedagsverplichting. Voordat een 
ODV tot uitkering komt, kan de DGA 
er een lijfrente van kopen. Omdat 
in de praktijk de wens bestond om 
een lijfrente aan te kopen nadat de 
ODV-uitkeringen zijn gestart (ook 
als al vijf jaar zijn verstreken na het 
einde van het kalenderjaar waarin de 
belastingplichtige de AOW-gerechtigde 
lee� ijd bereikt), zijn hiervoor 
goedkeuringen afgegeven. Deze 
goedkeuringen, inclusief de daarin 
gestelde voorwaarden, worden nu in 
de wet opgenomen.  

  A D V I E S

Aanwenden ODV voor lijfrente 

Het is dus niet meer nodig om de bv 
gedurende de uitkeringsfase aan te 
houden. Na afstorting van de ODV kan 
de bv worden opgeheven. 
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Lenen van de bv
Per 1 januari 2023 treedt een fiscale 
maatregel in om het lenen van de 
eigen bv te ontmoedigen. Deze 
maatregel is in 2018 aangekondigd en 
het wetsvoorstel is op 13 september 
2022 door de Tweede Kamer 
aangenomen. Kortgezegd wordt 
een aanmerkelijkbelanghouder 
die (samen met de fiscale partner) 
meer dan € 700.000 van de bv 
leent, voor het meerdere in de 
aanmerkelijkbelanghe� ing (box 2) 
betrokken. Dat deel van de schuld 
wordt dan aangemerkt als een 
belastbaar (fictief) dividend. Er 
wordt een uitzondering gemaakt 
voor schulden aan de bv voor de 
financiering van een eigen woning. 
Dergelijke leningen leiden onder 
voorwaarden niet tot belastinghe� ing 
in box 2. 

De peildatum waarop de stand van de 
schulden aan de bv wordt beoordeeld 
is 31 december van het belastingjaar. 
Dit betekent dat het eerste peilmoment 
31 december 2023 is. 

  A D V I E S

Aanpassing bedrijfsopvolgings- en 

doorschuifregeling

Het is raadzaam om ruim vóór 
31 december 2023 vast te stellen 
op welke wijze de schulden aan 
de bv tot het toegestane bedrag 
van € 700.000 kunnen worden 
teruggebracht. Wanneer al vaststaat 
dat verrekening van de schuld aan 
de bv via een dividenduitkering aan 
de aandeelhouder zal plaatsvinden, 
dan kan het voordelig zijn om de 
dividenduitkering in 2022 of 2023 te 
laten plaatsvinden. 

Verder zou het gunstig kunnen zijn om 
de schulden aan de eigen bv af te lossen 
door overdracht van vastgoed aan de 
bv. Dit moet dan in 2022 plaatsvinden, 
omdat het kabinet hee�  voorgesteld om 
het tarief voor de overdrachtsbelasting 
– dat in principe verschuldigd is over de 
verkrijging van het vastgoed door de bv 
– te verhogen van 8% naar 10,4%. 

Er zijn diverse mogelijke maatregelen 
die getro� en kunnen worden om de 
stand van de schulden aan de bv 
af te bouwen. De beste oplossing 
is afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden. Wij nodigen u graag 
uit om samen met ons naar uw situatie 
te kijken om te bepalen welke acties 
mogelijk zijn. 

Machteld Bijkerk
Senior tax manager 
& Financieel planner
Senior tax manager 
& Financieel planner

Majid Ettafahi
Director tax
Majid Ettafahi
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Vennootschapsbelasting 
& internationaal

Aanpassing 
vennootschapsbelastingtarieven
Vanaf 1 januari 2023 wordt het 
vennootschapsbelastingtarief 
aangepast. De eerste tariefschijf van 
de vennootschapsbelasting wordt 
verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. 
Het vennootschapsbelastingtarief 
voor winsten in de eerste tariefschijf 
wordt verhoogd naar 19%. Het tarief 
voor winsten in de tweede tariefschijf 
blij�  25,8%. Dit leidt tot een verhoging 
van de e� ectieve belastingdruk voor 
het mkb. Verder wordt het minder 
aantrekkelijk om een bestaande fiscale 
eenheid te verbreken. 

  A D V I E S

Aanpassing 

vennootschapsbelastingtarieven

Kijk naar mogelijkheden om winsten 
naar voren te halen, bij voorkeur 
vóór het einde van 2022. Dit kan 
bijvoorbeeld door het vrij laten vallen 
van voorzieningen. 
Bent u van plan te
investeren? Dan loont 
het juist om investeringen 
uit te stellen. 

Dit jaar staat het belastingpakket met name in het teken van herstel van koopkracht. Dit herstel wordt voornamelijk 
gefinancierd door het bedrijfsleven. De verwachte invoering van het minimale belastingtarief van 15% voor grote 
multinationals is uitgesteld. Deze nieuwe he� ing is daardoor een grote afwezige bij Prinsjesdag. Dit gat in de begroting 
wordt gedicht door verlaging van de schijfgrens in de vennootschapsbelasting en verhoging van het tarief. 

2022 2023

Tarief 1 15% 19%

Tarief 2 25,8% 25,8%

Tariefschijf € 395.000 € 200.000
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Aanpassing fiscaal 
beleggingsinstellingsregime
Vanaf 1 januari 2024 wordt het regime 
van de fiscale beleggingsinstelling (fbi) 
gewijzigd. De fbi mag dan niet meer 
rechtstreeks beleggen in vastgoed. 
Hierdoor zal het voor buitenlandse 
beleggers in Nederlands vastgoed 
niet meer mogelijk zijn om via fbi's de 
Nederlandse vennootschapsbelasting 
te frustreren. Verder wordt ook de 
financieringseis aangepast: van 60% 
naar maximaal 20% vreemd vermogen 
van de boekwaarde van het vastgoed.

  A D V I E S

Aanpassing fiscaal 

beleggingsinstellingsregime

Meer weten over de fbi-regeling en 
wat de voorgestelde maatregelen 
betekenen voor (in)directe 
vastgoedportefeuilles? Neem 
dan contact op met een van onze 
specialisten.

Aanpassing fiscaal 
kwalificatiebeleid rechtsvormen
Vanaf 1 januari 2024 wordt fiscaal 
kwalificatiebeleid voor zowel 
binnenlandse als buitenlandse 
rechtsvormen aangepast. 

Voor buitenlandse rechtsvormen 
komt een wettelijke aanvulling voor 
niet vergelijkbare rechtsvormen 
om internationale mismatches te 
voorkomen. Voor binnenlandse 
commanditaire vennootschappen (cv) 
vervalt het onderscheid tussen open  
en besloten cv’s. Door de gelijkstelling 
worden beide cv’s fiscaal transparant. 
De achterliggende commanditaire 
vennoten kunnen mogelijk met een 
eindhe� ing worden geconfronteerd 
zonder overgangsrecht.

  
  A D V I E S

Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid 

rechtsvormen

Aangezien de aanpassingen rigoureuze 
gevolgen kunnen hebben vanwege 
de mogelijke eindhe� ingen voor 
onder meer de vennootschaps- en 
inkomstenbelasting, is het goed om 
nader onderzoek te laten doen naar 
structuren waarbij binnenlandse 
open cv's of buitenlandse hybride 
rechtsvormen worden gebruikt. Gezien 
de impact en complexiteit raden wij aan 
contact op te nemen met specialisten.

Walid Sediq
Tax managerTax manager

VENNOOTSCHAPSBELASTINGTARIEVE N
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Particulieren
Hoewel een aantal wijzigingen al was uitgelekt of eerder in de voorjaarsnota bekend was gemaakt, zagen we op 
Prinsjesdag 2022 ook een aantal nieuwe voorstellen. Voor particulieren speelt de toekomst van box 3 een grote 
rol, daarnaast zien we een afscha� ing van de mogelijkheid om te middelen en is 2022 het laatste jaar waarin de 
zogenaamde jubelton nog optimaal kan worden benut. Hieronder noemen wij de meest in het oog springende 
wijzigingen die particulieren raken. 

Belastbaar inkomen 
meer dan (€) 

Maar niet meer dan 
(€) Tarief 

2022 2023 2022 2023 2022 2023

1e schijf € 69.398 € 73.031 37,07% 36,93%

2e schijf € 69.398 € 73.031 49,50% 49,50%

Tariefsaanpassing inkomstenbelasting
Het tarief van de eerste schijf gaat verder omlaag terwijl deze 
iets wordt verlengd.

Tarief box 1
De tarieven voor 2023 worden als volgt (inclusief premie 
volksverzekeringen):

Let op
Deze tabel is alleen geldig voor belastingplichtigen 
onder de AOW-lee� ijd.

He� ingskortingen
Door he� ingskortingen betaal je 
minder inkomstenbelasting. Welke 
he� ingskortingen van toepassing zijn, 
is afhankelijk van jouw situatie.

De wijzigingen voor 2023 zijn als volgt.

  A D V I E S

He� ingskortingen

De afbouw van de algemene 
he� ingskorting vindt nu op grond 
van het box 1-inkomen uit werk en 
woning plaats. Vanaf 2025 zal de 
afbouw plaatsvinden op grond van het 
verzamelinkomen. Het verzamelinkomen 
bestaat uit het inkomen in box 1, box 2 
en box 3. 

 Voor werkenden en ondernemers 
 stijgt de maximale arbeidskorting 
 naar € 5.052. De arbeidskorting 
 is afhankelijk van het inkomen uit 
 tegenwoordige dienstbetrekking. 
 Tot € 37.626 loopt de arbeidskorting 
 op naarmate het inkomen 
 hoger is en vanaf € 37.626 wordt de 
 arbeidskorting met 6,51% afgebouwd. 

 Voorgesteld wordt om 
 de inkomensafhankelijke 
 combinatiekorting per 2025 af te 
 scha� en, behalve voor ouders met 
 kinderen die voor 1 januari 2025 zijn 
 geboren. 

Tarief box 2
In 2023 blij�  het tarief in box 2 
ongewijzigd (26,9%). Wel is voorgesteld 
wordt om met ingang van 2024 twee 
tarieven te introduceren. Uitkeringen 
tot € 67.000 worden belast met 
24,5%. Daarboven bedraagt het tarief 
31%. De grens van € 67.000 is per 
belastingplichtige. Meer lees je in het 
thema “ondernemers”.
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2022 2023

Algemene he� ingskorting voor AOW (maximaal) € 2.888 € 3.070 

Arbeidskorting tot AOW (maximaal) € 4.260 € 5.052 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) € 2.534 € 2.694 

Tarief box 3 
Het he� ingsvrije vermogen per 
belastingplichtige wordt met ingang 
van 1 januari 2023 verhoogd naar 
€ 57.000. Fiscale partners hebben 
samen een he� ingsvrij vermogen van 
€ 114.000. Het tarief wordt in 2023 32% 
en in de daaropvolgende jaren met 1 
procentpunt per jaar verhoogd tot 34% 
in 2025.

Marloes Bogaards
Tax consultant
Marloes Bogaards

TARIEVEN BOX 1

HEFFI N GSKORTI N GEN
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Box 3 arrest
Op 24 december 2021 hee�  de Hoge 
Raad beslist dat de huidige wijze 
van belastinghe� ing over sparen en 
beleggen (box 3) onrechtmatig was. Er 
werd immers belastinghe� ing geheven 
op basis van fictieve rendementen 
en niet over de daadwerkelijk 
behaalde rendementen. Daarom 
vindt momenteel rechtsherstel plaats 
op grond van een beleidsbesluit. 
Belastingaanslagen waar tijdig bezwaar 
tegen is gemaakt of die om een andere 
reden niet onherroepelijk vaststaan, 
kunnen op basis van dit rechtsherstel 
alsnog lager worden vastgesteld. 
Belastingplichtigen kunnen daardoor 
te veel betaalde belasting terugkrijgen.

In de whitepaper ’10 
vragen over het box 
3-arrest van de Hoge 
Raad’ op onze website 
www.crop.nl gaan wij hier 
uitgebreid op in.

Voor de jaren 2023 tot en met 
2025 wordt de overbruggingswet 
toegepast. We kunnen in deze 
special niet alle wijzigingen in 
deze overbruggingswet uitvoerig 
bespreken, maar delen hieronder een 
overzicht van de meest opvallende 
veranderingen. 

 Er worden drie 
 vermogenscategorieën 
 voorgesteld, namelijk: 
 banktegoeden (anders dan tot 
 2023 valt contant geld hier 
 ook onder), overige bezittingen en 
 schulden.

 Elke vermogenscategorie kent een 
 eigen forfaitair rendements-
 percentage, waarbij voor 
 banktegoeden en schulden zoveel 
 mogelijk aansluiting wordt gezocht 
 bij het daadwerkelijk behaalde 
 rendement. Het percentage wordt 
 bepaald aan het einde van het 
 lopende belastingjaar.

 Voor de overige bezittingen is het 
 forfaitaire percentage al wel 
 bekend aan het begin van het 
 belastingjaar. Het percentage 
 bedraagt 5,69%.  

 Er is een vrijstelling voor groene 

 spaartegoeden en groene 
 beleggingen. Het kan dus 
 interessant zijn om de vrijstelling 
 aan groene overige beleggingen 
 toe te rekenen, gezien voor 
 banktegoeden een veel lager 
 rendement geldt.

 Er wordt een nieuwe maatregel 
 voorgesteld om zogenoemde 
 ‘’peildatumarbitrage’’ tegen te 
 gaan. Deze maatregel is bedoeld 
 om belastingplichtigen te 
 ontmoedigen om vlak vóór de 
 peildatum bezittingen waarvoor 
 een hoger rendementspercentage 
 geldt, om te zetten in 
 bezittingen waarvoor een lager 
 rendementspercentage geldt. Er 
 is gekozen voor een 
 arbitrageperiode van 3 maanden 
 aansluitend, zodat transacties 
 voor 1 oktober en na 31 maart 
 niet als arbitragehandeling worden 
 aangemerkt. Bij transacties binnen 
 de arbitrageperiode moet op 
 verzoek aannemelijk worden 
 gemaakt dat er zakelijke 
 overwegingen zijn. 

  A D V I E S

Box 3

In sommige situaties kan het 
interessant zijn om bepaalde 
vermogensbestanddelen van box 3 te 
verplaatsen naar box 2. Denk daarbij 
vooral aan bezittingen met een lage 
rendementsverwachting die in de 
categorie ‘overige bezittingen’ vallen. 

Leegwaarderatio box 3
De waarde van verhuurde box 
3-woningen met huurbescherming 
wordt bepaald door de WOZ-
waarde te vermenigvuldigen met 
de leegwaarderatio. Hierdoor 
kan in box 3 een lagere waarde 
worden meegenomen. Een woning 
in verhuurde staat is immers 
ook minder waard dan een niet-
verhuurde woning. De tabel van de 
leegwaarderatio wordt per 1 januari 
2023 geactualiseerd, hierdoor wordt 
de waarde van een verhuurde woning 
in box 3 hoger en moet er meer 
inkomstenbelasting betaald worden. 
Meer informatie vind je in het 
hoofdstuk ‘Woningmarkt’.

A� rekposten en 
a� rekbeperkingen 
De a� rek van rente en kosten voor de 
eigen woning wordt in 2023 verder 
afgebouwd. Waar het maximale 
a� rektarief in 2022 nog 40% is, wordt 
dit in 2023 36,93%. 

Bij een belastingtarief van 49,5% krijg 
je dus te maken met een correctie van 
12,57%.  

Let op
Het a� rektarief wordt volgend 
jaar ook lager voor bijvoorbeeld 
betaalde partneralimentatie, gi� en of 
zorgkosten. 

Voorgesteld is om voor periodieke 
gi� en een maximum a� rekbaar 
bedrag in te voeren. Gi� en van meer 
dan € 250.000 (per huishouden) 
mogen dan niet meer met het 
inkomen verrekend worden.

  A D V I E S

A� rekposten en a� rekbeperkingen 

Met het dalende a� rektarief kan het 
interessant zijn om bepaalde kosten 
nog in 2022 te maken. Bijvoorbeeld 
als je overweegt om je hypotheek over 
te sluiten en boeterente verschuldigd 
bent. 

Afscha� ing middelingsregeling
Voorgesteld wordt om de 
middelingsregeling af te scha� en. 
Met de middelingsregeling wordt de 
belasting over het inkomen uit werk 
en woning, over een aaneengesloten 
tijdvak van drie kalenderjaren (het 
middelingstijdvak) herrekend naar 
de belasting over een gemiddeld 
inkomen over dit middelingstijdvak. 
Is de herrekende belasting lager dan 
de geheven belasting? Dan bestaat 
recht op een teruggaaf voor dit 
verschil, nadat dit is verminderd met 
een drempel van € 545. Het tijdvak 
2022-2023-2024 is het laatste tijdvak 
waarover kan worden gemiddeld. 

  A D V I E S

Afscha� ing middelingsregeling

Als je wisselende inkomsten heb gehad, 
kan middeling interessant zijn. De 
laatste mogelijkheid om te middelen 
is over het tijdvak 2022-2024. Het 
verzoek om middeling moet binnen 36 
maanden na het definitief worden van 
de laatste aanslag worden ingediend.
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Een belastingplichtige hee�  
€ 100.000 spaartegoeden en 
€ 900.000 overige bezittingen. 
Op 20 december 2022 verkoopt 
belastingplichtige alle overige 
bezittingen voor € 900.000. 
De opbrengst laat hij op zijn 
spaartegoed bijboeken. Op 10 
januari 2023 koopt hij overige 
bezittingen voor € 700.000. 
Door de peildatumarbitrage 
wordt € 700.000 tot de overige 
bezittingen gerekend. 

VOORBEELD
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Woningmarkt
Om de krapte op de woningmarkt aan te pakken hee�  het kabinet een aantal voorstellen gedaan voor  
zwaardere lasten voor beleggers, waardoor particulieren meer kans krijgen op de woningmarkt. Daarnaast 
wordt in het kader van de energietransitie de btw op zonnepanelen op woningen verlaagd naar 0%. 

W
O

N
IN

G
M

A
R

K
T

Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting stijgt van 8% 
naar 10,4% voor onroerende zaken die 
niet als eigen woning kunnen worden 
aangemerkt. Denk aan bedrijfspanden, 
kantoren, winkels, hotels en 
recreatiewoningen. 

Gezien de substantiële tariefs-
verhoging ligt het voor de hand om 
belaste vastgoedtransacties die zijn 
gepland rondom de jaarwisseling 
zoveel mogelijk te laten plaatsvinden 
in 2022. 

De tariefsverhoging kan mede 
impact hebben op gescheiden koop-
aannemingsovereenkomsten en btw. 
Het wordt hierbij nog belangrijker 
een goede kosten-batenafweging te 
maken.

Voor de eigen woning blij�  het tarief 
van 2% gelden. De regeling voor 
starters op de woningmarkt tussen 

de 18 en 35 jaar wordt verruimd. Het 
overdrachtsbelastingtarief van 0% 
geldt vanaf 1 januari 2023 voor een 
woning tot € 440.000 (€ 400.000 in 
2022).

  A D V I E S

Overdrachtsbelasting

Voor starters die een eigen woning 
willen kopen, kan het voordeliger zijn 
om die pas na 1 januari 2023 te laten 
passeren bij de notaris.

Actualisering van de 
leegwaarderatio
De belasting in box 3 wordt in beginsel 
berekend over de WOZ-waarde van een 
pand. Deze WOZ-waarde wordt lager 
vastgesteld, wanneer je een woning 

verhuurt en uw huurder recht hee�  op 
huurbescherming (bijvoorbeeld bij een 
huurcontract voor onbepaalde tijd). De 
achterliggende gedachte daarbij is dat 
een verhuurde woning minder waard 
is dan een niet-verhuurde woning. 
De korting op de WOZ-waarde is 
afhankelijk van de verhouding tussen 
de WOZ-waarde en de huurinkomsten, 
o� ewel de ‘leegwaarderatio’. De 
leegwaarderatio levert je een 
belastingbesparing op in box 3. De 
korting op de WOZ-waarde liep soms 
op tot wel 55%.

  A D V I E S

Actualisering van de leegwaarderatio

Vanaf 2023 versobert het kabinet de 
leegwaarderatio. Dit betekent dat je vanaf 
2023 veel minder korting krijgt op de 
WOZ-waarde (maximaal 27%). De korting 
vervalt zelfs helemaal bij verhuur aan 
familie. Door een hogere WOZ-waarde zal 
de belastingdruk bij verhuurde woningen 
in box 3 flink toenemen.
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0% btw op zonnepanelen 
Het kabinet wil de administratieve 
lasten voor zonnepaneelhouders 
en de Belastingdienst verminderen 
en daarnaast investeringen in 
zonnepanelen (als dakbedekking) 
stimuleren. Om deze reden is 
voorgesteld om per 1 januari 2023 
het btw-tarief op de levering en 
installatie van zonnepanelen op 
woningen te verlagen van 21% naar 
0%. Dat geldt ook voor zonnepanelen 
in de onmiddellijke nabijheid van de 
woning, zoals op de garage.

Door de toepassing van een btw-
nultarief drukt er geen btw meer op 
de aanschaf en de installatie van de 
zonnepanelen, waardoor particulieren 
ook geen btw meer hoeven terug te 
vragen. Voor de stroomleveringen 
door particulieren aan het 
energiebedrijf kan in de meeste 
gevallen bovendien gebruik worden 
gemaakt van de goedkeuring bij de 
Kleine Ondernemersregeling (KOR). 
De jaaromzet mag dan maximaal 
€ 1.800 bedragen. Hierdoor is er voor 
de meeste particuliere kopers van 
zonnepanelen op woningen geen 
noodzaak meer zich te registreren bij 
de Belastingdienst. 

Verder is aangekondigd dat onderzoek 
zal worden gedaan naar mogelijke 
toepassing van het btw-nultarief op 
zonnepanelen op openbare en andere 
gebouwen die worden gebruikt voor 
activiteiten van algemeen belang.

De regeling geldt voor woningen van 
particulieren, woningcorporaties of 
andere verhuurders.

  A D V I E S

0% btw op zonnepanelen 

Overweeg je de aanschaf van 
zonnepanelen vanuit privé, 
eenmanszaak of bv? Denk dan goed 
na over de btw en mogelijke fiscale 
subsidieregelingen. 

Andere maatregelen
In verband met de krapte op de 
woningmarkt en kansen voor starters 
en jongeren, wil minister De Jonge het 
middensegment van de huurmarkt 
gaan beschermen. Naast de dit jaar 
ingevoerde opkoopbescherming 
(zelfbewoningsplicht), zit er 
een verdere begrenzing van de 
huurindexatie aan te komen. Tevens 
wil het kabinet het zogenaamde 
woningwaarderingsstelsel gaan 
toepassen op woningen in de 
middenhuur. Op dit moment vallen 
alle woningen boven de sociale 
huurgrens van € 763,47 (2022) in 
de vrije sector. Het is de bedoeling 
dat per 1 januari 2024 ook voor 
nieuwe huurovereenkomsten in 
het middensegment een maximale 
huurprijs gaat gelden. De bovengrens 
is nog niet bekend, maar zal tussen een 
huur van € 1.000 tot maximaal € 1.250 
per maand komen te liggen.

  A D V I E S

Andere maatregelen

Door deze maatregelen kan 
het (verhuur)rendement op 
beleggingspanden onder druk komen 
te staan. 

Jubelton afgescha�  
De verruimde schenkingsvrijstelling 
van € 106.671 (2022), bestemd om 
een eigen woning aan te scha� en 
of bijvoorbeeld af te lossen op 
een eigenwoningschuld, vervalt 
per 2024. Vooruitlopend daarop 
wordt deze vrijstelling in 2023 
al verlaagd naar € 28.947. Ook 
vervalt per 1 januari 2024 de 
spreidingsmogelijkheid. Dit betekent 
concreet dat bij een schenking in 
2022 het onbenut gebleven deel van 
de maximumvrijstelling alleen nog 
maar kan worden aangewend voor 
een schenking in 2023, maar niet meer 
voor een schenking in 2024. 

  A D V I E S

Jubelton afgescha�  

Een schenking die in 2022 wordt 
gedaan hoe�  pas uiterlijk in 2024 te 
worden besteed. Het is verstandig 
de schenking altijd schri� elijk vast te 
leggen. Daarnaast zal altijd aangi� e 
schenkbelasting moeten worden 
gedaan waarin een beroep op de 
vrijstelling wordt gedaan.

De vrijstelling geldt niet alleen voor 
schenkingen door ouders aan kinderen. 
De verruimde schenkingsvrijstelling 
geldt ook voor bijvoorbeeld grootouders 
die hun kleinkinderen financieel willen 
ondersteunen bij de aankoop van een 
woning. 

  A D V I E S

Zwaardere lasten voor beleggers in 

vastgoed

De door het kabinet gepresenteerde 
plannen zullen voor veel 
vastgoedbeleggers waarschijnlijk een 
verzwaring van de lasten betekenen. 
Dit komt onder andere door hogere 
overdrachtsbelasting, versobering 
van de leegwaarderatio en een 
andere berekeningswijziging van 
de vermogensrendementshe� ing 
(box 3) c.q. het hogere 
vennootschapsbelastingtarief voor 
beleggingen via de bv. Daarnaast kan 
door de invoering van een grotere 
regulering van de verhuurmarkt het 
(huur)rendement onder druk komen te 
staan voor nieuwe huurcontracten. Laat 
je daarom goed informeren.

Wilma Venmans
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Klimaat & energie
Het klimaatvraagstuk en de energietransitie zijn belangrijke thema’s op Prinsjesdag. De oorlog in Oekraïne en de 
droge, warme zomer hebben voor een stevige energiecrisis gezorgd. In Europa vullen alle landen angstvallig de 
gasopslagen en de energieprijzen zijn zo hoog opgelopen dat veel huishoudens en bedrijven in de problemen komen. 
Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend welke maatregelen worden genomen om deze pijn te verzachten.
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Energie en brandstof
Vanaf 1 januari 2023 geldt een 
prijsplafond voor gas en elektriciteit 
voor particulieren en kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
die op grond van hun verbruik in 
aanmerking komen voor korting op de 
energiebelasting. Het kabinet werkt 
nog aan een aparte subsidieregeling 
voor energie-intensieve mkb'ers. 

De tegemoetkoming ten aanzien van 
de hoge benzine- en dieselprijzen aan 
de pomp blij�  voorlopig gehandhaafd. 
De verlaging van brandstofaccijns 
wordt verlengd tot 1 juli 2023.

Het kabinet is niet alleen bezig met 
lastenverlichtingen. Door de bijzondere 
tijden zijn bij energiebedrijven grote 
winsten ontstaan. Het kabinet wil dat 
die bedrijven een bijdrage gaan leveren 
in de vorm van een solidariteitshe� ing 
(windfall tax). 

De winsten van energiebedrijven 
zullen extra worden belast door 
een verhoging van de zogenaamde 

mijnbouwhe� ing. De precieze 
uitwerking volgt in de nota van 
wijziging.

  A D V I E S

Energie en brandstof

Voor ondernemers is het dus nog even 
afwachten met welk pakket het kabinet 
precies komt. 

Milieu-investeringsa� rek (MIA) en 
Energie-investeringsa� rek (EIA)
De MIA en de EIA worden verhoogd 
per 2023. Deze regelingen stimuleren 
investeringen in milieuvriendelijke 
en energiebesparende 
bedrijfsmiddelen, door het bieden 
van een investeringsa� rek en/of 
een willekeurige (veelal versnelde) 
afschrijving van het bedrijfsmiddel 
(liquiditeit- en rentevoordeel) 
in de inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting. Door de 
verhoogde inflatie en energieprijzen 

maken ondernemers veel gebruik 
van deze regelingen, maar ook al 
vóór 2022 namen de aanvragen voor 
de regelingen toe. Om bedrijven een 
extra steun in de rug te geven en aan 
de grotere vraag tegemoet te kunnen 
komen, verhoogt het kabinet het 
budget voor de EIA en MIA structureel 
met respectievelijk € 100 miljoen en 
€ 50 miljoen euro per jaar vanaf 2023.

  A D V I E S

Milieu-investeringsa� rek (MIA) en Energie-

investeringsa� rek (EIA)

Het budget wordt dus verhoogd, niet de 
percentages die in mindering kunnen 
worden gebracht op de belastbare 
winst. Dat betekent dat meer 
ondernemers in aanmerking kunnen 
komen voor de MIA en de EIA.

0% btw op zonnepanelen
Het kabinet wil de administratieve 
lasten voor zonnepaneelhouders 
en de Belastingdienst verminderen 
en daarnaast investeringen in 
zonnepanelen (als dakbedekking) 
stimuleren. Om deze reden is 
voorgesteld om per 1 januari 2023 
het btw-tarief op de aanschaf en 
installatie van zonnepanelen op 
woningen te verlagen van 21% naar 
0%. Dat geldt ook voor zonnepanelen 
in de onmiddellijke nabijheid van de 
woning, zoals op de garage. 

Meer informatie vind je in het 
hoofdstuk ‘Woningmarkt’.

BPM voor bestelauto’s 
In de Wet op de belasting van 
personenauto’s en motorrijwielen 
1992 (BPM) geldt een vrijstelling voor 
bestelauto's die op naam worden 
gesteld van een ondernemer. De 
grondslag voor de he� ing van BPM 
voor bestelauto’s in de overige 
gevallen is gebaseerd op de netto 
cataloguswaarde. Omdat bestelauto’s 
in vergelijking tot personenauto’s 
relatief meer CO2, stikstofoxiden en 
fijnstof uitstoten, wordt voorgesteld 
om de vrijstelling te beëindigen 
met uitzondering van emissievrije 
bestelauto’s. Daarnaast wordt de 
BPM-grondslag voor bestelauto’s 
per 2025 niet meer gebaseerd op 
de cataloguswaarde, maar op de 
CO2-uitstoot.

  A D V I E S

BPM voor bestelauto’s 

Door deze maatregelen wordt het 
steeds interessanter om emissievrije of 
zuinige bestelauto’s aan te scha� en. Dat 
zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben 
voor de ontwikkeling van de prijzen van 
gebruikte bestelauto’s. Het is daarom 
goed om nog eens naar het wagenpark 
te kijken.

Wilma Venmans
Senior tax managerSenior tax manager
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