Hoofdlijnen Belastingplan 2023
Het is weer Prinsjesdag
geweest. Het kabinet heeft
het Belastingplan met de
fiscale maatregelen voor
2023 bij de Tweede Kamer
ingediend. Hier treft u een
overzicht aan van de
maatregelen uit het
Belastingplan.

1. Vennootschapsbelasting
▪ Per 2023 over eerste
€ 200.000 winst 19%
belasting.

▪ Fiscale
beleggingsinstellingen
(fbi’s) mogen per 2024 niet
meer direct in vastgoed
beleggen.
2. Inkomsten- en
vennootschapsbelasting

▪ Milieu-investeringsaftrek
(MIA) en Energieinvesteringsaftrek (EIA)
verhoogd per 2023.
3. Inkomstenbelasting
▪ Verlaging basistarief box 1
van 37,07% naar 36,93%
per 2023.
▪ Per 2024 twee aanmerkelijk
belangtarieven: 24,5% t/m
€ 67.000 en 31% voor het
meerdere.

Kijk voor meer
informatie over
het Belastingplan
2023 op
www.meijburg.nl

▪ Maximale arbeidskorting
per 2023 verhoogd van
€ 4.260 naar € 5.052.
▪ Rechtsherstel box 3 wordt
wettelijk verankerd.
▪ Overbruggingswet box 3
grotendeels in lijn met
rechtsherstel box 3.
▪ Uitfasering IACK per 2025.
▪ Afbouw algemene
heffingskorting met
verzamelinkomen per 2025.
▪ Actualisering en beperking
leegwaarderatio per 2023.
▪ Middelingsregeling per
2023 afgeschaft.
▪ Uitfasering
oudedagsreserve per 2023.

▪ Nog snellere afbouw
zelfstandigenaftrek per
2023.

4. Loonheffingen
▪ 30%-regeling per 2024
beperkt voor een loon hoger
dan € 216.000.

▪ De vrije ruimte voor de
eerste € 400.000 van de
fiscale loonsom wordt
1,92%. De vrije ruimte voor
het meerdere van de
loonsom blijft 1,18%.

▪ Bijtellingspercentage
elektrische auto’s blijft 16%
tot maximum catalogusprijs
€ 30.000.

▪ Doelmatigheidsmarge
gebruikelijkloonregeling
vervalt per 2023.

▪ Onbelaste km-vergoeding in
2023 omhoog naar € 0,21
per km; vanaf 2024 naar
€ 0,22 per km.
▪ Versoepeling gebruikelijk
loon innovatieve start-ups
vervalt per 2023.
▪ Aanwending
oudedagsverplichting voor
lijfrente na uiterste
ingangsdatum wordt
gecodificeerd.

▪ Aftopping aftrek periodieke
giften per 2023.
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Hoofdlijnen Belastingplan 2023 (vervolg)
Het is weer
Prinsjesdag geweest.
Het kabinet heeft het
Belastingplan met de
fiscale maatregelen
voor 2023 bij de
Tweede Kamer
ingediend. Hier treft u
een overzicht aan van
de maatregelen uit het
Belastingplan.

5. Btw
▪ Btw voor levering en
installatie van
zonnepanelen verlaagd
naar 0%.
6. Formeelrechtelijke
wijzigingen
▪ Mogelijkheden
tegemoetkoming bij
onredelijke
invorderingsrente
verruimd.
7. Erf- en schenkbelasting
▪ Verlaging
schenkvrijstelling eigen
woning (jubelton) per 2023
tot € 28.947. Jubelton per
2024 afgeschaft.
8. Accijns &
verbruiksbelasting
▪ Verlaging brandstofaccijns
verlengd tot 1 juli 2023.

Kijk voor meer
informatie over het
Belastingplan 2023
op www.meijburg.nl

▪ Verbruiksbelasting
alcoholvrije dranken per
2023 verhoogd;
mineraalwater per 2024
uitgezonderd.
▪ Lage tarief bieraccijns per
2023 en 2024 verhoogd.
▪ Tabakaccijns verhoogd in
2023 en 2024.
9. Varia Belastingplan
▪ Aanpak constructies en
geëvalueerde regelingen;
onder andere de
bedrijfsopvolgingsregelingen.

▪ BPM-grondslag voor
bestelauto’s per 2025
gebaseerd op CO2uitstoot.

▪ Tijdelijke verhoging
cijnstarief Mijnbouwwet.
▪ Verhoging vliegbelasting.
▪ Aanscherping CO2-heffing
voor de industrie.
▪ Wetsvoorstel Wet
minimum CO2-prijs
industrie.

▪ Verhoging algemeen tarief
overdrachtsbelasting van
8% naar 10,4% per 2023.
▪ BPM-vrijstelling
bestelauto’s ondernemers
per 2025 afgeschaft
(m.u.v. emissievrije
bestelauto’s).
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