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PRINSJESDAG 2022 IN 4 MINUTEN:

DE (BELASTING)PLANNEN VOOR ONDERNEMERS OP EEN RIJ.
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet in de miljoenennota hun plannen voor het komende
jaar: een veel besproken editie, zeker ook voor de ondernemer. Voor hen staan er een aantal
belastingverhogingen en versoberingen van regelingen op de planning. Gelukkig staan er ook een
aantal aantrekkelijke plannen op de agenda. We nemen u mee in de belangrijkste belastingplannen
uit de miljoenennota die u als ondernemer zullen raken.
Handig: bij veel plannen geven we u tips om slim om te gaan met de desbetreffende wijziging.

BELASTINGEN.
Ook dit jaar staan er weer een aantal wijzigingen in het
belastingstelsel op de agenda. Mede door het Kerstarrest van
december 2021 en de afnemende koopkracht is het Kabinet
genoodzaakt veranderingen aan te brengen. Deze zijn als volgt:

Verhoging vennootschapsbelasting
Eén van de meest ingrijpende wijzigingen voor 2023 is
de verhoging van het lage tarief voor vennootschapsbelasting.
De vennootschapsbelasting kent twee tarieven; een hoog
en een laag tarief De grote wijzigingen zitten in het lage tarief:
vanaf 2023 betaal je namelijk 19% ‘winstbelasting’ in plaats van de huidige 15%. Daarnaast ligt de
bovengrens van het lage tarief straks op € 200.000,- in plaats van de huidige € 395.000,-. Het hoge
tarief blijft gelijk op 25,8%.
Door deze wijziging betaal je in de lage schijf al een hoger bedrag aan belasting. Tevens val je een stuk
sneller in de hoge schijf, wat het af te dragen bedrag verder doet toenemen.
Tip: Mogelijk kunt u de verschillende disciplines binnen uw bedrijf onderbrengen in verschillende
entiteiten. Hiermee drukt u het af te dragen bedrag aan vennootschapsbelasting.
Verhoging overdrachtsbelasting
Wilt u een bedrijfspand aanschaffen of beleggen in woningen? Dan krijgt u vanaf 2023 te maken met
een overdrachtsbelasting van 10,4%. De belasting stijgt met 2,4%-punt en bedraagt nu nog 8% van de
aanschafwaarde van de woning / het pand.
Tip: Bent u voornemens om een pand (niet eigen woning) aan te kopen? Dan kan het lonend zijn om
dit nog in 2022 te realiseren. Of dit daadwerkelijk interessant is, bekijken wij graag met u.
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INKOMSTENBELASTING.
In alle boxen van de inkomstenbelasting vinden er wijzigingen plaats. We zetten ze naast elkaar:
Box 1
Het tarief in de eerste
schijf van box 1 van de
inkomstenbelasting gaat in
2023 iets omlaag, namelijk
van 37,07% naar 36,93%.
Bent u ondernemer voor de
inkomstenbelasting? Dan
profiteert u tot een inkomen
van €73.071,- mee van dat
lagere tarief. Het tarief in de
hoge schijf van box 1 blijft met
49,50% ongewijzigd.

Box 2
Vanaf 2024 wordt de
belastingheffing in box 2
verdeeld over twee schijven.
Voor de eerste schijf van €
67.000 (€ 134.000,voor fiscaal partners) geldt
dan een basistarief van
24,5%. Daarboven geldt een
tarief van 31%. Dat moet
aanmerkelijkbelanghouders
stimuleren om de bv jaarlijks
dividend uit te laten keren.

Box 3
Om de belastingdruk op
arbeid en vermogen meer
in balans te brengen wordt
het tarief in box 3 van de
inkomstenbelasting verhoogd.
De komende drie jaren wordt
het tarief jaarlijks met 1%punt verhoogd, van 31%
naar 34%. Met deze wijziging
maakt het kabinet een
verlaging van de belastingdruk
in box 1 mogelijk.

Meer weten over dit onderwerp?
Bijvoorbeeld over de wijzigingen in box 3? Lees dan hier verder.
Tip: Hoewel de wijzigingen in box 2 pas voor 2024 op de agenda staan, is het de moeite waard om nu
al te onderzoeken wanneer u het beste dividenduitkeringen kunt doen. .

HET LOON VAN DE DGA.
Door afschaffing van de zogenaamde ‘doelmatigheidsmarge’ zullen de lonen van DGA’s over het
algemeen toenemen, waardoor ook de te betalen loonbelasting van de DGA zal stijgen.
Hoe zit dat precies?
Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang
heeft, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een arbeidsinkomen ontvangen volgens de
gebruikelijkloonregeling. Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon kan worden uitgegaan van de
meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het gebruikelijke loon bedraagt minimaal 75% van het loon in
de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De marge van 25% is de doelmatigheidsmarge. Deze marge
wordt straks dus afgeschaft. Het gebruikelijke loon van een belastingplichtige zal hierdoor in het
algemeen hoger worden, waardoor ook de loonbelasting voor diegene zal stijgen.
Meer weten over dit onderwerp?
Bijvoorbeeld over de uitzonderingspositie van innovatie start ups? Lees dan hier verder.
Tip: In veel situaties zal het salaris nu te laag zijn vastgesteld en dient er dus een verhoging
doorgevoerd te worden. Zorg dat dit op tijd geregeld is.
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ZELFSTANDIGENAFTREK.

OUDEDAGSRESERVE.

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers wordt
versneld afgebouwd. De zelfstandigenaftrek
was altijd een belangrijke aftrekpost voor ibondernemers, maar zal over de komende jaren
verlaagd worden van € 6.310,- in 2022 naar
€ 900,- in 2027. Komend jaar bedraagt de aftrek
nog € 5.030.

Vanaf 2023 kan de fiscale oudedagsreserve
niet (verder) worden opgebouwd. Middels
de oudedagsreserve kreeg je uitstel van
belastingbetaling, wat voor veel ondernemers
aantrekkelijk was. Bestaande oudedagsreserves
worden volgens de huidige regels afgewikkeld.

DUURZAAM ONDERNEMEN.
Vanaf 2023 gaat het budget voor de MIA- en EIA-regelingen omhoog, zo is het plan. Daarmee wil het
kabinet investeringen in duurzame energie en bedrijfsmiddelen, zoals de aanschaf van zonnepanelen,
verder aansporen. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA), waarmee je maximaal 45%
van je investeringskosten kan aftrekken van de winst, gaat met € 50 miljoen omhoog. De Energieinvesteringsaftrek (EIA), waarmee je tot 45,5% van het investeringsbedrag kan aftrekken, gaat met
liefst € 100 miljoen omhoog.
Tip: Niet alleen via de MIA en EIA, maar ook op fiscaal vlak kunnen duurzame investeringen
financieel aantrekkelijk zijn. Het is goed om uw investeringsplannen fiscaal te laten onderzoeken.

BMP-VRIJSTELLING EN MRB VOOR BESTELAUTO’S.
Bestelauto’s die op naam worden gesteld van een ibondernemer, zijn nu nog vrijgesteld van Bpm. Deze regeling
vervalt per 1 januari 2025. Vanaf dan moet er ook voor de
aanschaf van bestelauto’s op basis van CO2 Bpm betaald
worden.
Motorrijtuigenbelasting
In 2025 en 2026 gaat de motorrijtuigenbelasting op
bestelauto’s omhoog. In 2025 bedraagt de verhoging 15%.
In 2026 volgt een verdere verhoging met 6,96%.
Meer weten over dit onderwerp?
Bijvoorbeeld over de Bpm op tweedehands bestelauto’s? Lees dan hier verder.

REISKOSTENVERGOEDING EN WKR.
De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van € 0,19 per kilometer, naar € 0,21 per kilometer.
Wil u uw werknemers een reiskostenvergoeding bieden? Dan kunt u dit vanaf 2023 dus voor een (iets)
groter deel belastingvrij doen. Vanaf 2024 wordt de onbelaste vergoeding verder verhoogd naar een
maximum van € 0,22 per kilometer.
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Werkkostenregeling (WKR)
De vrije ruimte in de WKR voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers wordt verhoogd van
1,7% naar 1,92% van de fiscale loonsom van alle medewerkers. Hiermee kunt u als werkgever een
hogere netto vergoeding belastingvrij aanbieden dan voorheen.

ENERGIE-PRIJSPLAFOND VOOR MKB-BEDRIJVEN.
Voor particulieren werd op Prinsjesdag een energie-prijsplafond aangekondigd. Maar ondernemers
moeten het nog zonder een dergelijke tegemoetkoming doen. Echter, tijdens het Kamerdebat na
Prinsjesdag werd een meerderheid van de Tweede Kamer het eens over steun aan mkb-bedrijven die
veel energie verbruiken. Onduidelijk is nog wat de precieze fiscale implicaties hiervan zullen zijn.

AFSLUITING.
In de huidige roerige tijden komt het Kabinet met verschillende lastenverzwaringen. Echter kunnen
bedrijven ook rekenen op financiële steun vanuit de overheid. Heeft u vragen over specifieke plannen
uit de miljoenennota of wilt u zich voorbereiden op de wijzigingen? Onze fiscalisten staan voor u klaar.
Neem contact op met Sander van Beek via s.vanbeek@hendriksen.nl of bel ons op 0546 - 62 99 00.

mr. Sander van Beek
Belastingadviseur
Kantoor Enschede
s.vanbeek@hendriksen.nl
0546 - 62 99 00
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