
 
 

 
BELASTINGPLAN 2023 (ondernemingen) 

 

Algemeen 

 

In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste maatregelen uit het belastingplan 

2023. De voorgestelde fiscale maatregelen kunnen door de Tweede Kamer worden aangepast. 

Tevens wordt een aantal andere wijzigingen genoemd die in eerdere plannen bekend zijn 

gemaakt en per 2023 in werking treden. In dit artikel wordt de situatie per 22 september 2022 

beschreven. 

 

Loonheffingen  

 

Werkkostenregeling 

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt iets verruimd. Voor 2023 geldt dat tot een 

fiscale loonsom van € 400.000 de vrije ruimte 1,92% bedraagt. Boven de loonsom van 

€ 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%.  

 

Onbelaste reiskostenvergoeding 

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 2023 verhoogd van € 0,19 per kilometer naar 

€ 0,21 per kilometer. Vanaf 2024 wordt de vergoeding verhoogd naar € 0,22 per kilometer. 

 

Bijtelling privégebruik auto 

Het algemene bijtellingspercentage voor privégebruik auto is 22% van de cataloguswaarde. 

Voor elektrische auto’s geldt de volgende bijtelling de komende jaren:  

 
 
 
 
 

 

 

(*) boven deze waarde wordt 22% bijgeteld, voor alle auto’s geldt vanaf 2026 een bijtelling van 22%, 

ongeacht de cataloguswaarde. Het bijtellingspercentage geldt voor 60 maanden vanaf het moment 

dat de auto op kenteken wordt gezet. 

 

30%-regeling buitenlandse werknemers 

Onder de 30%-regeling kunnen buitenlandse werknemers die naar Nederland komen en een 

specifieke deskundigheid bezitten, tot 30% van hun loon onbelast krijgen. Vanaf 2024 wordt 

de regeling beperkt tot de Balkenende-norm (2022: € 216.000).  

Voor bestaande 30%-regelingen komt overgangsrecht. 

  

Belastingjaar 2022 2023 en 

2024 

2025 2026 

Bijtelling 16% 16% 17% 22% 

Max. 

cataloguswaarde* 

 

€ 35.000 

 

€ 30.000 

 

€ 30.000 

 

€ - 



 
 

 

 

Gebruikelijkloon 

Voor een DGA die arbeid verricht voor zijn bv, geldt de gebruikelijk-loonregeling. Op basis 

daarvan dient de DGA een loon te ontvangen van de hoogste van de volgende drie 

voorwaarden: 

 

1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking 

2. Het hoogste loon van overige werknemers van de bv 

3. € 48.000 

 

Vanaf 2023 vervalt de marge van 25% bij de bepaling van het gebruikelijke (= zakelijke) loon 

voor de DGA. 

 

Inkomstenbelasting  

 

Zelfstandigenaftrek 

De verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting die vanaf 

2020 is ingezet, wordt nogmaals versneld. De zelfstandigenaftrek zal bedragen: 

 

2023  € 5.030 

2024  € 3.750 

2025  € 2.470 

2026  € 1.200 

2027 e.v. €    900 

 

Fiscale oudedagsreserve 

Met de fiscale oudedagsreserve (FOR) kan een ondernemer onder voorwaarden een deel van 

zijn winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Met ingang van 2023 wordt de 

mogelijkheid om te doteren aan de FOR afgeschaft. Een opgebouwde FOR per 31 december 

2022 blijft bestaan. De huidige regels over de afwikkeling van de FOR blijven op deze FOR 

geldig. 

 

Vennootschapsbelasting 

 

Tarieven  

De eerste schijf wordt verlaagd naar het oude bedrag van € 200.000. Tevens wordt het tarief 

van de eerste schijf verhoogd van 15% naar 19%.  

Het vennootschapsbelastingtarief ziet er de komende jaren als volgt uit: 

 

2022  2023 e.v. 
Winst tot € 395.000 15%  Winst tot € 200.000 19% 

Vanaf € 395.000 25,8%  Vanaf € 200.000 25,8% 

 

Betalingskorting 

De betalingskorting die een vennootschap krijgt, als een aanslag vennootschapsbelasting in 

een keer wordt betaald in plaats van in termijnen, vervalt per 2023. 


