DIT BETEKENT PRINSJESDAG 2022
VOOR JOU ALS ZELFSTANDIGE

20 september 2022

02 Wat betekent Prinsjesdag 2022 voor jou als zzp’er?

DIT BETEKENT PRINSJESDAG
VOOR JOU IN 2023
EINDELIJK WEER EEN PRINSJESDAG MET DE PRACHT EN PRAAL DIE
WE IN HET HAAGSE GEWEND ZIJN. MET EEN RIJTOUR EN KOETS,
EEN HOFHOUDING OP STERKTE EN EEN AANGEPASTE
‘RIDDERZAAL’. DIT ZIJN DE PLANNEN DIE HET KABINET IN DE
MILJOENENNOTA VOOR ZELFSTANDIGEN PRESENTEERT.
Afgelopen dinsdag 20 september was het weer Prinsjesdag. Op deze dag
presenteerde het kabinet de plannen voor 2023. Veel van de voorstellen
waren al eerder aangekondigd of tussendoor uitgelekt. In deze brochure
hebben we de belangrijkste (belasting)maatregelen voor onze leden op een
rij gezet.
Wij hebben daarbij zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen
maatregelen die betrekking hebben op ondernemers enerzijds en
particulieren anderzijds. Overigens bestaat er natuurlijk in sommige enige
overlap.
In de miljoenennota staan de verwachte ontwikkelingen, de belangrijkste plannen
en keuzes van het kabinet voor het komende jaar 2023.
De positie van zelfstandigen krijgt zoals altijd de nodige aandacht. Immers,
economische gevolgen hebben sneller en meer impact op zelfstandigen dan op
werknemers. Veel zelfstandigen zijn, dankzij hun eigen veerkracht en de
steunmaatregelen de coronacrisis redelijk goed uitgekomen. De meest relevante
onderwerpen waar zzp’ers mee te maken krijgen in 2023.

ONDERNEMERS
AFBOUW ZELFSTANDIGENAFTREK
De zelfstandigenaftrek wordt opnieuw versneld afgebouwd met € 1.280 per jaar.
Concreet betekent dit dat de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlaagd wordt van
€ 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. Voor het jaar 2023 is de zelfstandigenaftrek
vastgesteld op € 5.030. De startersaftrek blijft vooralsnog ongewijzigd.
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UITFASEREN OUDEDAGSRESERVE (FOR)
Een ondernemer voor de inkomstenbelasting mag een deel van de winst reserveren
om een oudedagsreserve (FOR) te vormen. Op een later moment kan vervolgens
een lijfrenteproduct worden gekocht. Hiermee regelt de ondernemer als het ware
een pensioenpotje, zodat er op een later moment nog inkomen is.
De belastingheffing wordt dan tot het moment van uitkeren uitgesteld. Het kabinet
heeft aangegeven de FOR te gaan uitfaseren. Concreet betekent dit dat er per
2023 geen bedragen meer aan de FOR kunnen worden gedoteerd. Overigens kan
een bestaande FOR in de komende jaren nog wel conform de gebruikelijke manier
worden afgewikkeld.
MIDDELINGSREGELING AFGESCHAFT
Het kabinet heeft voorgesteld om de middelingsregeling af te schaffen. Met de
middelingsregeling kan belasting over het inkomen uit werk en woning (box 1) over
een periode van drie jaren worden verrekend. Dit scheelt belasting indien er sprake
is van een sterk wisselend inkomen. Als de maatregelen doorgaan dan is 2022 t/m
2024 het laatste tijdvak waarover middeling kan plaatsvinden, indien uiteraard
wordt voldaan aan de voorwaarden.
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ONBELASTE REISKOSTENVERGOEDING
Ondernemers mogen voor zakelijke kilometers een reiskostenvergoeding van
maximaal € 0,19 per kilometer rekenen. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 0,21
voor 2023 en naar € 0,22 voor 2024.
BIJTELLING ELEKTRISCHE AUTO’S
De bijtelling op het privégebruik van auto’s veranderd. Voor het privégebruik van
een auto van de zaak komt bij ondernemers 22% van de cataloguswaarde in
mindering op de aftrekbare autokosten.
Voor nieuwe emissievrije auto’s (volledig elektrische auto’s) geldt in 2022 een
percentage van 16% over maximaal € 35.000. Dit wordt 16% over maximaal
€ 30.000 in 2023 en 2024.
VERHOGING MIA EN EIA
Het kabinet wil het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energieinvesteringsaftrek (EIA) verhogen. Op grond van deze regeling kunnen
ondernemers die bepaalde investering doen met oog voor het milieu fiscaal profijt
genieten.
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BPM-VRIJSTELLING VOOR BESTELAUTO’S VAN ONDERNEMERS VERVALT
Ondernemers konden tot op heden genieten van de bpm-vrijstelling voor
bestelauto’s. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. De bpmvrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan. Overigens kunnen
ondernemers tot en met 31 december gebruik blijven maken van de bpm-vrijstelling
voor bestelauto’s.
MRB BESTELAUTO’S VAN ONDERNEMERS GAAT OMHOOG
Het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers gaat
omhoog. In 2025 gaat dit om een verhoging van 15%, en per 2026 nog eens een
verhoging van 6,96%.

VOOR ONDERNEMERS MET EEN BV
TWEE TARIEFSCHIJVEN IN BOX 2
In box geldt momenteel één tarief van 26,9%. Vanaf 2024 komen er twee
belastingschijven in het box 2-tarief. Het tarief wordt daarmee progressief. Hoe
hoger het inkomen, hoe meer je betaalt.
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DOELMATIGHEIDSMARGE GEBRUIKELIJK LOON
Dga’s zijn verplicht om een loon toe te kennen vanuit de bv. De minimale hoogte
wordt vastgesteld op basis van de gebruikelijkloonregeling. Hierbij wordt onder
andere gekeken naar het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het
loon van de dga mag maximaal 25% lager zijn dan dit loon. Het kabinet stelt voor
om de doelmatigheidsmarge af te schaffen. Concreet betekent dit dat dga’s zichzelf
mogelijk een hoger loon moeten toekennen.

PARTICULIEREN
LEEGWAARDERATIO OP 100% GESTELD
Voor verhuurde woningen geldt een aparte en lagere waarde die wordt gebaseerd
op de WOZ-waarde maal de leegwaarderatio. Deze waarde is relevant voor box 3 en
de schenk- en erfbelasting. Het kabinet stelt voor om deze leegwaarderatio af te
schaffen indien sprake is van tijdelijke huurcontracten en verhuur aan gelieerde
partijen.
OVERDRACHTSBELASTING WORDT OPNIEUW VERHOOGD NAAR 10,4%
Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat verder omhoog. Het gaat
dan overdrachtsbelasting voor niet-woningen (bijv. een bedrijfspand) of woningen
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waarin niet gewoond wordt (bijv. een tweede huis). De overdrachtsbelasting gaat
omhoog van 8% naar 10,4%.
VLIEGBELASTING GAAT OMHOOG
Momenteel betaalt een passagier van een vliegtuig € 7,947 belasting per ticket. De
vliegbelasting wordt met € 17,95 verhoogd. Inclusief indexatie wordt dit bedrag
€ 26,43.
VERHOGING HUUR- EN ZORGTOESLAG
Om de meest kwetsbare huishoudens te ondersteunen verhoogt het kabinet de
maximale huurtoeslag met € 35 per maand en de maximale zorgtoeslag met € 17
per maand.
OPGEVANGEN OEKRAÏNER IS GEEN TOESLAGPARTNER
Sommige Nederlanders vangen momenteel Oekraïners op. Het kabinet past de wet
omtrent de toeslagen aan zodat deze opgevangen Oekraïner geen toeslagpartner
wordt. Zonder deze wijziging kan de toeslag mogelijk worden beperkt.
VERHOGING KINDGEBONDEN BUDGET
Het kabinet wil het kindgebonden budget verhogen en richt zich daarbij op ouders
met een verhoogd armoederisico. Het kabinet stelt drie aanpassingen voor.
Het maximumbedrag vanaf het derde kind en verder wordt verhoogd met € 468 per
jaar. Daarnaast worden alle kindbedragen evenredig verhoogd met € 356. Tot slot
wordt de alleenstaande ouderkop tijdelijk verhoogd met € 356.
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INKOMENSONDERSTEUNING AOW WORDT AFGESCHAFT
Het minimumloon gaat met 8,05% omhoog. De verhoging werkt ook door in alle
gekoppelde regelingen, zoals de AOW. Het kabinet kiest ervoor om de aanvullende
inkomensondersteuning AOW te laten dalen en af te schaffen per 1 januari 2025,
omdat de koopkracht al via de verhoging van minimumloon wordt verhoogd. De
Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), blijft wel bestaan.
TEGEMOETKOMING ENERGIEPRIJZEN
Op de valreep heeft het kabinet aangekondigd een maximumtarief voor elektriciteit
en gas te willen instellen. Daarbij wil het kabinet ook ondernemers
tegemoetkomen. Een en ander moet nog wel verder worden uitgewerkt.
VERHOGING HEFFINGSVRIJ VERMOGEN BOX 3
Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt verhoogd van € 50.650 naar € 57.000.
Voor fiscaal partners wordt het heffingsvrije vermogen dus verhoogd van
€ 101.300 naar € 114.000.
JUBELTON AFGESCHAFT
De verruimde schenkingsvrijstelling van € 106.671 in 2022, ook wel de jubelton
genoemd, wordt afgeschaft per 2024. In 2023 wordt deze vrijstelling verlaagd naar
€ 28.947.
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www.fnv.nl/zelfstandigen

