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Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Inkomstenbelasting

Excessief lenen bij de eigen bv

De Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap is per 1 januari 
2023 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt het 
bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een 
aanmerkelijk belang in een vennootschap aan die vennootschap 
heeft, aangemerkt als een regulier voordeel uit aanmerkelijk 
belang. Dat betekent dat dit deel van de schulden wordt belast 
in box 2 van de inkomstenbelasting. De wet geldt ook voor de 
partner van de houder van het aanmerkelijke belang en voor 
schulden, die zij gezamenlijk hebben. Het bovenmatige deel van  
de schulden is het totaal van de schulden, voor zover dat meer 
bedraagt dan € 700.000. Het bedrag van € 700.000 wordt 
vermeerderd met bedragen, die eerder op grond van deze 
regeling in de belastingheffing zijn betrokken.

Let op! Dit maximumbedrag geldt voor beide partners 
gezamenlijk.

Het totaal van de schulden wordt aan het einde van het kalender-
jaar bepaald op basis van de nominale waarde. Eigenwoning-
schulden aan de vennootschap tellen niet mee als voor deze 
schulden een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

De regeling geldt overigens ook voor schulden van een met de  
houder van het aanmerkelijke belang verbonden persoon en 
diens partner aan de vennootschap. Die schulden worden 
toegerekend aan de houder van het aanmerkelijke belang, voor 
zover deze meer bedragen dan € 700.000. Verbonden personen 
zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn.

Wet rechtsherstel box 3

De Wet rechtsherstel box 3 is in het Staatsblad geplaatst. Op 
grond van deze wet wordt voor de jaren 2017 tot en met 2022 
het voordeel uit sparen en beleggen lager vastgesteld in gevallen 
waarin het nodig is om rechtsherstel te bieden. De wet wordt 
alleen toegepast voor zover de aanslagen inkomstenbelasting uit 

de oudere jaren op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk 
vaststonden of nog niet waren vastgesteld en voor de aanslagen 
over 2021 en 2022.

Als het op grond van de Wet rechtsherstel box 3 berekende 
voordeel uit sparen en beleggen niet lager is dan volgens de 
regels van de Wet IB 2001, wordt geen rechtsherstel geboden. 
De Wet rechtsherstel box 3 gaat uit van de werkelijke verdeling 
van het vermogen in box 3 in de categorieën banktegoeden, 
overige bezittingen en schulden. Voor iedere categorie geldt een 
afzonderlijk rendementspercentage.

Jaar spaargeld overige schulden
2017 0,25% 5,39% 3,43%

2018 0,12% 5,38% 3,20%

2019 0,08% 5,59% 3,00%

2020 0,04% 5,28% 2,74%

2021 0,01% 5,69% 2,46%

2022 n.n.b. 5,53% n.n.b.

De forfaitaire percentages voor banktegoeden en voor schulden 
over 2022 moeten nog worden vastgesteld. Dat dient voor 1 maart 
2023 te gebeuren.

Overbruggingswet box 3

De Overbruggingswet box 3 is op 1 januari 2023 in werking 
getreden. Deze wet is bedoeld om de berekening van het 
voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen 
met het box-3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Het voordeel uit sparen en beleggen wordt op grond van deze  
wet als volgt berekend. Het vermogen in box 3 wordt onder-
verdeeld in de categorieën banktegoeden, overige bezittingen 
en schulden. Voor iedere categorie geldt een afzonderlijk 
rendementspercentage. Het rendement voor banktegoeden is 
vastgesteld op 0,01%. Voor overige bezittingen wordt uitgegaan 
van een rendement van 5,69%. Voor schulden geldt een 
negatief rendement van 2,46%. Deze rendementen worden na 
afloop van een kalenderjaar definitief vastgesteld. De werkelijke 
rendementspercentages voor 2023 zijn nog niet bekend.

Verzoek ambtshalve vermindering box 3?

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet  
verplicht tot het bieden van rechtsherstel in box 3 aan mensen 
die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag. 
Vervolgens heeft het kabinet besloten om deze groep geen 
compensatie te bieden. Dit besluit heeft geleid tot zeer veel 
reacties van niet-bezwaarmakers bij de Belastingdienst.  
De Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor 
belastingadviseurs en de Consumentenbond willen procederen 

Optierechten in de loonbelasting

De wettelijke regeling van de behandeling van optierechten op 
aandelen in de loonbelasting is per 1 januari 2023 gewijzigd.

Volgens de oude regeling werden aandelenoptierechten in de 
loonsfeer belast op het moment waarop zij werden uitgeoefend, 
dus op het moment waarop de optierechten werden omgezet in  
aandelen. De nieuwe regeling verschuift de belastingheffing in 
beginsel naar het moment waarop de bij uitoefening van het 
aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. 
Op dat moment mag verwacht worden dat voldoende liquide 
middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belasting te 
kunnen betalen. Niet in alle gevallen zal bij uitoefening van het  
optierecht sprake zijn van een gebrek aan liquiditeiten. Daarom
heeft een werknemer onder voorwaarden de keuze voor belasting-
heffing bij de uitoefening van het aandelenoptierecht, ondanks 
dat de verkregen aandelen niet onmiddellijk verhandelbaar zijn.

Als de bij uitoefening verkregen aandelen direct verhandelbaar 
zijn, wordt de waarde in het economisch verkeer van de 
aandelen op het moment van verkrijging als loon belast. Als de 
bij uitoefening verkregen aandelen niet direct verhandelbaar 
zijn, wordt als loon in aanmerking genomen de waarde in het 
economisch verkeer van de aandelen op het moment van 
verhandelbaar worden.

Als een werknemer de verkregen aandelen niet mag vervreemden 
door een contractuele beperking, wordt het heffingsmoment tot 
maximaal vijf jaar na de beursgang van de vennootschap of na de 
uitoefening van het aandelenoptierecht uitgesteld. De verkregen  
aandelen worden dan geacht verhandelbaar te zijn geworden 
en in de heffing betrokken voor de waarde in het economisch 
verkeer van de aandelen op dat moment. Eventuele voordelen  
uit de aandelen, die worden genoten voordat het aandelenoptie-

recht in de belastingheffing is betrokken, worden mede gerekend 
tot het loon ter zake van het aandelenoptierecht.

Er is een delegatiegrondslag ingevoerd om in specifieke situaties 
nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot het niet, deels 
of geheel verhandelbaar worden van verkregen aandelen.

Sinds 1 januari 2018 gold een fiscale tegemoetkoming voor optie-
rechten van start-ups met een S&O-startersverklaring. Onder 
voorwaarden en tot een bepaald maximum werd slechts 75% 
van het genoten loon ter zake van een aandelenoptierecht in  
aanmerking genomen. In de praktijk is gebleken dat deze 
regeling onvoldoende doeltreffend is. Deze tegemoetkoming is 
per 1 januari 2023 vervallen.

Varia

Per 1 januari 2024 nultarief voor groente en fruit

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit 
onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staats-
secretaris van Financiën heeft dat meegedeeld in een brief aan 
de Eerste Kamer in reactie op een in die Kamer aangenomen 
motie.

Het is niet mogelijk om het nultarief eerder in te voeren dan per  
1 januari 2024 vanwege de benodigde afbakening van het 
begrip "onbewerkte groente en fruit". De maatregel leidt ook tot 
begrotingsvraagstukken, die opgelost moeten worden.

Premiepercentages Zvw

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon 
en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
voor 2023 vastgesteld op € 66.956. Dit bedrag is gelijk aan het 
maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 
2023. 

De premie voor de Zvw voor inhoudingsplichtigen is vastgesteld 
op 6,68%. In 2022 was de premie 6,75%. In andere gevallen 
bedraagt de premie 5,43%. In 2022 gold voor deze groep een 
percentage van 5,55 van het bijdrage-inkomen.



2 7Smid Actueel Smid Accountants & Belastingadviseurs

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Inkomstenbelasting

Excessief lenen bij de eigen bv

De Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap is per 1 januari 
2023 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt het 
bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een 
aanmerkelijk belang in een vennootschap aan die vennootschap 
heeft, aangemerkt als een regulier voordeel uit aanmerkelijk 
belang. Dat betekent dat dit deel van de schulden wordt belast 
in box 2 van de inkomstenbelasting. De wet geldt ook voor de 
partner van de houder van het aanmerkelijke belang en voor 
schulden, die zij gezamenlijk hebben. Het bovenmatige deel van  
de schulden is het totaal van de schulden, voor zover dat meer 
bedraagt dan € 700.000. Het bedrag van € 700.000 wordt 
vermeerderd met bedragen, die eerder op grond van deze 
regeling in de belastingheffing zijn betrokken.

Let op! Dit maximumbedrag geldt voor beide partners 
gezamenlijk.

Het totaal van de schulden wordt aan het einde van het kalender-
jaar bepaald op basis van de nominale waarde. Eigenwoning-
schulden aan de vennootschap tellen niet mee als voor deze 
schulden een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

De regeling geldt overigens ook voor schulden van een met de  
houder van het aanmerkelijke belang verbonden persoon en 
diens partner aan de vennootschap. Die schulden worden 
toegerekend aan de houder van het aanmerkelijke belang, voor 
zover deze meer bedragen dan € 700.000. Verbonden personen 
zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn.

Wet rechtsherstel box 3

De Wet rechtsherstel box 3 is in het Staatsblad geplaatst. Op 
grond van deze wet wordt voor de jaren 2017 tot en met 2022 
het voordeel uit sparen en beleggen lager vastgesteld in gevallen 
waarin het nodig is om rechtsherstel te bieden. De wet wordt 
alleen toegepast voor zover de aanslagen inkomstenbelasting uit 

de oudere jaren op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk 
vaststonden of nog niet waren vastgesteld en voor de aanslagen 
over 2021 en 2022.

Als het op grond van de Wet rechtsherstel box 3 berekende 
voordeel uit sparen en beleggen niet lager is dan volgens de 
regels van de Wet IB 2001, wordt geen rechtsherstel geboden. 
De Wet rechtsherstel box 3 gaat uit van de werkelijke verdeling 
van het vermogen in box 3 in de categorieën banktegoeden, 
overige bezittingen en schulden. Voor iedere categorie geldt een 
afzonderlijk rendementspercentage.

Jaar spaargeld overige schulden
2017 0,25% 5,39% 3,43%

2018 0,12% 5,38% 3,20%

2019 0,08% 5,59% 3,00%

2020 0,04% 5,28% 2,74%

2021 0,01% 5,69% 2,46%

2022 n.n.b. 5,53% n.n.b.

De forfaitaire percentages voor banktegoeden en voor schulden 
over 2022 moeten nog worden vastgesteld. Dat dient voor 1 maart 
2023 te gebeuren.

Overbruggingswet box 3

De Overbruggingswet box 3 is op 1 januari 2023 in werking 
getreden. Deze wet is bedoeld om de berekening van het 
voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen 
met het box-3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Het voordeel uit sparen en beleggen wordt op grond van deze  
wet als volgt berekend. Het vermogen in box 3 wordt onder-
verdeeld in de categorieën banktegoeden, overige bezittingen 
en schulden. Voor iedere categorie geldt een afzonderlijk 
rendementspercentage. Het rendement voor banktegoeden is 
vastgesteld op 0,01%. Voor overige bezittingen wordt uitgegaan 
van een rendement van 5,69%. Voor schulden geldt een 
negatief rendement van 2,46%. Deze rendementen worden na 
afloop van een kalenderjaar definitief vastgesteld. De werkelijke 
rendementspercentages voor 2023 zijn nog niet bekend.

Verzoek ambtshalve vermindering box 3?

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet  
verplicht tot het bieden van rechtsherstel in box 3 aan mensen 
die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag. 
Vervolgens heeft het kabinet besloten om deze groep geen 
compensatie te bieden. Dit besluit heeft geleid tot zeer veel 
reacties van niet-bezwaarmakers bij de Belastingdienst.  
De Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor 
belastingadviseurs en de Consumentenbond willen procederen 

Optierechten in de loonbelasting

De wettelijke regeling van de behandeling van optierechten op 
aandelen in de loonbelasting is per 1 januari 2023 gewijzigd.

Volgens de oude regeling werden aandelenoptierechten in de 
loonsfeer belast op het moment waarop zij werden uitgeoefend, 
dus op het moment waarop de optierechten werden omgezet in  
aandelen. De nieuwe regeling verschuift de belastingheffing in 
beginsel naar het moment waarop de bij uitoefening van het 
aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. 
Op dat moment mag verwacht worden dat voldoende liquide 
middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belasting te 
kunnen betalen. Niet in alle gevallen zal bij uitoefening van het  
optierecht sprake zijn van een gebrek aan liquiditeiten. Daarom
heeft een werknemer onder voorwaarden de keuze voor belasting-
heffing bij de uitoefening van het aandelenoptierecht, ondanks 
dat de verkregen aandelen niet onmiddellijk verhandelbaar zijn.

Als de bij uitoefening verkregen aandelen direct verhandelbaar 
zijn, wordt de waarde in het economisch verkeer van de 
aandelen op het moment van verkrijging als loon belast. Als de 
bij uitoefening verkregen aandelen niet direct verhandelbaar 
zijn, wordt als loon in aanmerking genomen de waarde in het 
economisch verkeer van de aandelen op het moment van 
verhandelbaar worden.

Als een werknemer de verkregen aandelen niet mag vervreemden 
door een contractuele beperking, wordt het heffingsmoment tot 
maximaal vijf jaar na de beursgang van de vennootschap of na de 
uitoefening van het aandelenoptierecht uitgesteld. De verkregen  
aandelen worden dan geacht verhandelbaar te zijn geworden 
en in de heffing betrokken voor de waarde in het economisch 
verkeer van de aandelen op dat moment. Eventuele voordelen  
uit de aandelen, die worden genoten voordat het aandelenoptie-

recht in de belastingheffing is betrokken, worden mede gerekend 
tot het loon ter zake van het aandelenoptierecht.

Er is een delegatiegrondslag ingevoerd om in specifieke situaties 
nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot het niet, deels 
of geheel verhandelbaar worden van verkregen aandelen.

Sinds 1 januari 2018 gold een fiscale tegemoetkoming voor optie-
rechten van start-ups met een S&O-startersverklaring. Onder 
voorwaarden en tot een bepaald maximum werd slechts 75% 
van het genoten loon ter zake van een aandelenoptierecht in  
aanmerking genomen. In de praktijk is gebleken dat deze 
regeling onvoldoende doeltreffend is. Deze tegemoetkoming is 
per 1 januari 2023 vervallen.

Varia

Per 1 januari 2024 nultarief voor groente en fruit

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit 
onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staats-
secretaris van Financiën heeft dat meegedeeld in een brief aan 
de Eerste Kamer in reactie op een in die Kamer aangenomen 
motie.

Het is niet mogelijk om het nultarief eerder in te voeren dan per  
1 januari 2024 vanwege de benodigde afbakening van het 
begrip "onbewerkte groente en fruit". De maatregel leidt ook tot 
begrotingsvraagstukken, die opgelost moeten worden.

Premiepercentages Zvw

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon 
en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
voor 2023 vastgesteld op € 66.956. Dit bedrag is gelijk aan het 
maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 
2023. 

De premie voor de Zvw voor inhoudingsplichtigen is vastgesteld 
op 6,68%. In 2022 was de premie 6,75%. In andere gevallen 
bedraagt de premie 5,43%. In 2022 gold voor deze groep een 
percentage van 5,55 van het bijdrage-inkomen.

6 3Smid Actueel Smid Accountants & Belastingadviseurs

Loonbelasting over de rechtsvraag of aan alle belastingplichtigen rechtsherstel 
moet worden geboden. Zij voeren argumenten aan, die niet aan 
de orde zijn geweest in het arrest van de Hoge Raad van mei. 

Na overleg met deze organisaties heeft het kabinet een 
procedure "massaal bezwaar plus" ingesteld. Daarmee wordt 
het mogelijk om een procedure massaal bezwaar aan te wijzen 
wanneer dezelfde rechtsvraag van belang is voor de beslissing 
op een groot aantal verzoeken tot ambtshalve vermindering. 
Ook wordt het mogelijk verzoeken om ambtshalve vermindering 
onder een reguliere procedure massaal bezwaar te brengen.  
Net zoals bij de reguliere procedure massaal bezwaar wordt een  
aantal zaken geselecteerd en aan de belastingrechter 

voorgelegd. De rest van de verzoeken wordt aangehouden en  
na afloop van de procedure met één collectieve beslissing 
afgedaan. De procedure "massaal bezwaar plus" is via een nota 
van wijziging op het Belastingplan 2023 ingevoerd.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de 
Tweede Kamer toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers met  
box 3-inkomen over de jaren 2017-2020 in aanmerking komen 
voor compensatie, mocht de Hoge Raad de belastingplichtigen 
in een nieuwe zaak in het gelijk stellen. Niet-bezwaarmakers 
hoeven geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. 
De termijn voor een verzoek om ambtshalve vermindering van 
de aanslag over 2017 is inmiddels verstreken.

Sociale verzekeringen

Premies sociale verzekeringen

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele 
bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 
gepubliceerd. Het maximum premieloon is voor 2023 vastgesteld 
op € 66.956.

2023 2022

AOW 17,90% 17,90%

Anw 0,10% 0,10%

Awf - laag 2,64% 2,70%

Awf - hoog 7,64% 7,70%

Ufo 0,68% 0,68%

Aof - hoog 7,11% 7,05%

Aof - laag 5,82% 5,49%

Kinderopvang 0,50% 0,50%

AOW-leeftijd in 2028

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en 
de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint 
op te bouwen, zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de 
levensverwachting. Op dit moment bedraagt de AOW-leeftijd  
66 jaar en 10 maanden. In de jaren 2024 tot en met 2027 
bedraagt de AOW-leeftijd 67 jaar. De AOW-leeftijd is afhankelijk 
van de geschatte gemiddelde resterende levensverwachting op 
65-jarige leeftijd.

Het CBS heeft recent de raming van de gemiddelde resterende 
levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2028 en 2034 bekend 
gemaakt. In 2028 bedraagt de geschatte levensverwachting op  
65-jarige leeftijd 21,05 jaar. In 2034 is dit 21,73 jaar. De AOW- 
leeftijd voor 2028 wordt op grond van deze prognose en de daar-
voor geldende formule vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. 
De aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering in 2028 wordt 
vastgesteld op 17 jaar en 3 maanden.

De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare manier 
gekoppeld aan de levensverwachting, maar stijgt anders dan de 
AOW-leeftijd met stappen van een heel jaar. Op grond van de 
gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd 
in 2034 blijft de pensioenrichtleeftijd in 2024 68 jaar. Wanneer 
de Wet toekomst pensioenen zoals beoogd per 1 juli 2023 in 
werking treedt, is de fiscale pensioenrichtleeftijd alleen nog van 
belang voor het dan geldende overgangsrecht.

Minimumloon per 1 januari 2023

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden half- 
jaarlijks aangepast. Per 1 januari 2023 is het minimumloon extra 
verhoogd. Voor mensen van 21 jaar en ouder bedraagt het 
minimumloon € 1.934,40 per maand. Voor jongere werknemers 
gelden daarvan afgeleide bedragen.

Leeftijd bedrag per maand

21 jaar en ouder € 1.934,40

20 jaar € 1.547,50

19 jaar € 1.160,65

18 jaar €    967,20

17 jaar €    764,10

16 jaar €    667,35

15 jaar €    580,30

Voor werknemers, die werkzaam zijn in de beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl), gelden afwijkende bedragen voor de leeftijd van 
18 tot en met 20 jaar.

Leeftijd bedrag per maand

20 jaar € 1.189,65

19 jaar € 1.015,55

18 jaar €    880,15

Tarieven

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de 
loonbelasting zijn in 2023 als volgt.

Inkomen tot AOW-leeftijd vanaf AOW-leeftijd
t/m € 37.149 17,90% 17,90%

€ 37.149 t/m € 73.031 0,10% 0,10%

meer dan € 73.031 2,64% 2,70%

Voor mensen, die geboren zijn voor 1 januari 1946, geldt een 
hogere grens van schijf 1a van € 38.703.

Het tarief in de eerste schijf bevat een premiecomponent. Tot de  
AOW-leeftijd bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw en 9,65% 
Wlz. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. 
In 2023 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en tien maanden.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 3.070 en 
wordt boven een verzamelinkomen (het totaal van de inkomens 
in de boxen 1, 2 en 3) van € 22.660 afgebouwd tot nihil. De 
afbouw bedraagt 6,095% van het inkomen boven € 22.660.  
Voor mensen, die de AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt de  
algemene heffingskorting maximaal € 1.583 en bedraagt de  
afbouw 3,141%. Vanaf een inkomen van € 73.031 is de 
algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting bedraagt maximaal € 5.052 voor mensen die 
jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor mensen die de AOW-leeftijd 
hebben bereikt bedraagt de arbeidskorting maximaal € 2.604.  
De arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil vanaf een arbeids-
inkomen van € 37.691. De afbouw bedraagt 6,51% van het 
arbeidsinkomen boven € 37.691. Voor AOW-gerechtigden 
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Subsidies

Tegemoetkoming energiekosten energie-intensieve 
mkb-ondernemingen

De minister van EZK heeft een uitwerking op hoofdlijnen van de 
Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve 
mkb-bedrijven aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De minister 
benadrukt dat belangrijke onderdelen van de TEK nog nader 
moeten worden uitgewerkt.

Om de regeling zo snel mogelijk te kunnen laten ingaan, wordt 
gebruikgemaakt van een modelmatige aanpak. Dat betekent dat 
het energieverbruik van een ondernemer wordt geschat op basis 
van historische gegevens en een gemodelleerde prijs.

Om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling moet een 
ondernemer aan de volgende eisen voldoen:

 ■ de mkb-onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie;
 ■ de mkb-onderneming is in Nederland gevestigd en  
ingeschreven in het Handelsregister; en

 ■ de energiekosten zijn minimaal gelijk aan 7% van de omzet.

De eerdere voorwaarde van een energieverbruiksdrempel is 
vervallen.

Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand 
van het standaard jaarverbruik gas in m3 en de standaard jaar-
afname elektriciteit in kWh. De peildatum voor deze gegevens  
is 1 januari 2023. Er wordt gerekend met het gemiddelde van  
de door het CBS gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor  
consumenten exclusief btw en inclusief energiebelasting en 
opslag duurzame energie voor het vierde kwartaal van 2022.  
De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over 
het jaar 2022.

De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met  
31 december 2023. De tegemoetkoming kan met terugwerkende 
kracht worden aangevraagd.

Vanaf een nog vast te stellen datum in het eerste kwartaal 2023 
kan de aanvraag worden ingediend bij RVO.nl. Het bedrag van 
de subsidie wordt als volgt berekend. Over de energiekosten 
boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.  
De maximaal te vergoeden prijs per m3 gas bedraagt € 2,00  
(€ 3,19 - € 1,19). Voor elektriciteit is de maximaal te vergoeden 
prijs € 0,60 (€ 0,95 - € 0,35) per kWh. Het verbruik dat valt onder  
het prijsplafond voor kleinverbruikers wordt in mindering 
gebracht op het standaardjaarverbruik. Omdat ook subsidie 
wordt verleend over de maanden november en december 2022 
worden de subsidiabele kosten vermenigvuldigd met 14/12.  
De subsidie bedraagt maximaal € 160.000.

Direct na de beslissing tot subsidieverlening keert RVO.nl een  
voorschot uit van 60% van de maximale subsidie. Bij de 
definitieve vaststelling wordt uitgegaan van het standaard jaar-
verbruik met peildatum 1 januari 2023 en van de modelprijs 2023. 
Deze wordt berekend aan de hand van de gemiddelde gas- en 
elektraprijs in 2023 volgens de gegevens van het CBS.

Tijdelijk prijsplafond energie

De minister voor Klimaat en Energie heeft de regeling voor het 
tijdelijke prijsplafond energiekosten gepubliceerd.

Het prijsplafond geldt voor het hele jaar 2023 en voor alle 
afnemers met een kleinverbruikersaansluiting op het elektriciteits- 
en gasnet of een aansluiting op een warmtenet. Ook klanten van  
energieleveranciers zonder eigen vergunning vallen onder de  
regeling. De prijs- en verbruiksplafonds zijn zoals eerder
aangekondigd. Dat betekent een maximumprijs van € 1,45 per m3 
gas tot een verbruik van 1.200 m3 en een maximumprijs van  
€ 0,40 per kWh stroom tot een verbruik van 2.900 kWh.

De maximumprijs voor huishoudens, die op een warmtenet zijn 
aangesloten, bedraagt € 47,38 per gigajoule tot een verbruik van 
37 gigajoule warmte. Voor het energieverbruik boven de plafonds 
gelden de tarieven uit het energiecontract.

Voor energieleveranciers geldt een zogenaamde margetoets om  
te voorkomen dat zij door de invoering van het prijsplafond meer  
winst maken dan voorheen. Per energieleverancier wordt een 
redelijke winstmarge bepaald op basis van de winst van de 
afgelopen jaren. Wanneer een energieleverancier meer winst 
heeft gemaakt dan de margetoets toestaat, moet een deel van 
de ontvangen subsidie worden terugbetaald.

De uitwerking van het prijsplafond voldoet volgens het kabinet 
aan de eisen van het Europese staatssteunkader. Formele 
goedkeuring van de Europese Commissie is er nog niet.

STAP-budget gewijzigd

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget  
gewijzigd. De wijzigingen betreffen de vaststelling van het  
subsidieplafond en de aanvraagtijdvakken voor 2023 en de 
verdeling van het beschikbare bedrag over de aanvraagtijdvakken 
van dat jaar. Per aanvraagtijdvak wordt een deel van het budget 
beschikbaar gesteld voor personen, die de aanvraag niet digitaal 
kunnen indienen.

In verband met het geven van voorrang aan het terugdringen van  
misbruik en oneigenlijk gebruik is ervoor gekozen het subsidie-
aanvraagtijdvak van januari over te slaan. Dat betekent dat er in 
2023 vijf in plaats van zes aanvraagtijdvakken zijn. Het eerste 
aanvraagtijdvak van 2023 start op 28 februari in plaats van op  
1 maart.

Het totale subsidiebudget verandert niet door de vermindering 
van het aantal aanvraagtijdvakken. Het subsidieplafond voor 
2023 bedraagt € 170 miljoen. Als in een aanvraagtijdvak 
subsidiegeld overblijft, wordt dat doorgeschoven naar het 
volgende tijdvak.

Het overslaan van het aanvraagtijdvak januari 2023  is het 
gevolg van een uitspraak van de rechter in kort geding over het  
opschorten van de subsidiebetaling aan een opleider. De 
aanleiding voor de opschorting was een onderzoek naar mogelijk 
oneigenlijk gebruik van de regeling door deze opleider. De 
rechter vindt het instellen van een onderzoek onvoldoende grond 
om de voorlopige betaling op te schorten. De minister wil door 
het overslaan van het eerste tijdvak voorkomen dat scholing 
wordt gesubsidieerd, die niet aan de voorwaarden van de 
regeling voldoet.

Algemeen

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit  
UBO-register

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU  
heeft de minister van Financiën de Kamer van Koophandel  
(KvK) gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het 
UBO-register te verzorgen.

Volgens het Hof van Justitie EU rechtvaardigt de Europese anti-
witwasrichtlijn een ernstige inmenging in de eerbiediging van het 
privéleven en de bescherming van persoonsgegevens. Toegang 
van het publiek tot informatie over UBO's kan bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstelling van de anti-witwasrichtlijn. 
De bepaling in die richtlijn, op grond waarvan iedereen toegang 
moet krijgen tot UBO-informatie, gaat echter te ver en is volgens 
het Hof van Justitie EU ongeldig.

De minister treedt in overleg met de Europese Commissie om 
te bezien welke informatieverstrekkingen uit het UBO-register 
nog mogelijk zijn. De uitspraak van het Hof van Justitie EU heeft 
geen gevolgen voor de verplichting om UBO's te registreren.

Verplichte CO2-registratie mobiliteit

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat werkgevers met 
honderd werknemers of meer een norm opgelegd krijgen om hun 
zakelijke en woon-werkverkeer schoner te maken. In plaats van  
een individuele norm komt er een collectief plafond met als doel 
een besparing van 1 megaton CO2-uitstoot. De betreffende werk- 
gevers moeten de komende jaren gegevens aanleveren over de 
mobiliteit van hun personeel. Het gaat naast het woon-werkverkeer 
om alle zakelijke ritten waarvoor een werknemer een financiële 
vergoeding ontvangt of waarvoor aan de werknemer een 

vervoermiddel ter beschikking is gesteld. De gegevens betreffen 
aantallen reizigerskilometers, gebruikte vervoermiddelen en 
brandstoftypes.

Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de  
CO2-uitstoot voldoende afneemt, dan is een individuele norm per 
bedrijf niet nodig. Neemt de uitstoot niet genoeg af, dan komt die 
norm er alsnog.

Ter bescherming van de privacy van werknemers mogen werk-
gevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren. 
Voor de rapportage en de berekening van de uitstoot komt een  
digitaal platform beschikbaar via RVO.nl. 

De verplichte rapportage gaat vermoedelijk op 1 juli 2023 in.
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Loonbelasting over de rechtsvraag of aan alle belastingplichtigen rechtsherstel 
moet worden geboden. Zij voeren argumenten aan, die niet aan 
de orde zijn geweest in het arrest van de Hoge Raad van mei. 

Na overleg met deze organisaties heeft het kabinet een 
procedure "massaal bezwaar plus" ingesteld. Daarmee wordt 
het mogelijk om een procedure massaal bezwaar aan te wijzen 
wanneer dezelfde rechtsvraag van belang is voor de beslissing 
op een groot aantal verzoeken tot ambtshalve vermindering. 
Ook wordt het mogelijk verzoeken om ambtshalve vermindering 
onder een reguliere procedure massaal bezwaar te brengen.  
Net zoals bij de reguliere procedure massaal bezwaar wordt een  
aantal zaken geselecteerd en aan de belastingrechter 

voorgelegd. De rest van de verzoeken wordt aangehouden en  
na afloop van de procedure met één collectieve beslissing 
afgedaan. De procedure "massaal bezwaar plus" is via een nota 
van wijziging op het Belastingplan 2023 ingevoerd.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de 
Tweede Kamer toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers met  
box 3-inkomen over de jaren 2017-2020 in aanmerking komen 
voor compensatie, mocht de Hoge Raad de belastingplichtigen 
in een nieuwe zaak in het gelijk stellen. Niet-bezwaarmakers 
hoeven geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. 
De termijn voor een verzoek om ambtshalve vermindering van 
de aanslag over 2017 is inmiddels verstreken.

Sociale verzekeringen

Premies sociale verzekeringen

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele 
bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 
gepubliceerd. Het maximum premieloon is voor 2023 vastgesteld 
op € 66.956.

2023 2022

AOW 17,90% 17,90%

Anw 0,10% 0,10%

Awf - laag 2,64% 2,70%

Awf - hoog 7,64% 7,70%

Ufo 0,68% 0,68%

Aof - hoog 7,11% 7,05%

Aof - laag 5,82% 5,49%

Kinderopvang 0,50% 0,50%

AOW-leeftijd in 2028

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en 
de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint 
op te bouwen, zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de 
levensverwachting. Op dit moment bedraagt de AOW-leeftijd  
66 jaar en 10 maanden. In de jaren 2024 tot en met 2027 
bedraagt de AOW-leeftijd 67 jaar. De AOW-leeftijd is afhankelijk 
van de geschatte gemiddelde resterende levensverwachting op 
65-jarige leeftijd.

Het CBS heeft recent de raming van de gemiddelde resterende 
levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2028 en 2034 bekend 
gemaakt. In 2028 bedraagt de geschatte levensverwachting op  
65-jarige leeftijd 21,05 jaar. In 2034 is dit 21,73 jaar. De AOW- 
leeftijd voor 2028 wordt op grond van deze prognose en de daar-
voor geldende formule vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. 
De aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering in 2028 wordt 
vastgesteld op 17 jaar en 3 maanden.

De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare manier 
gekoppeld aan de levensverwachting, maar stijgt anders dan de 
AOW-leeftijd met stappen van een heel jaar. Op grond van de 
gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd 
in 2034 blijft de pensioenrichtleeftijd in 2024 68 jaar. Wanneer 
de Wet toekomst pensioenen zoals beoogd per 1 juli 2023 in 
werking treedt, is de fiscale pensioenrichtleeftijd alleen nog van 
belang voor het dan geldende overgangsrecht.

Minimumloon per 1 januari 2023

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden half- 
jaarlijks aangepast. Per 1 januari 2023 is het minimumloon extra 
verhoogd. Voor mensen van 21 jaar en ouder bedraagt het 
minimumloon € 1.934,40 per maand. Voor jongere werknemers 
gelden daarvan afgeleide bedragen.

Leeftijd bedrag per maand

21 jaar en ouder € 1.934,40

20 jaar € 1.547,50

19 jaar € 1.160,65

18 jaar €    967,20

17 jaar €    764,10

16 jaar €    667,35

15 jaar €    580,30

Voor werknemers, die werkzaam zijn in de beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl), gelden afwijkende bedragen voor de leeftijd van 
18 tot en met 20 jaar.

Leeftijd bedrag per maand

20 jaar € 1.189,65

19 jaar € 1.015,55

18 jaar €    880,15

Tarieven

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de 
loonbelasting zijn in 2023 als volgt.

Inkomen tot AOW-leeftijd vanaf AOW-leeftijd
t/m € 37.149 17,90% 17,90%

€ 37.149 t/m € 73.031 0,10% 0,10%

meer dan € 73.031 2,64% 2,70%

Voor mensen, die geboren zijn voor 1 januari 1946, geldt een 
hogere grens van schijf 1a van € 38.703.

Het tarief in de eerste schijf bevat een premiecomponent. Tot de  
AOW-leeftijd bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw en 9,65% 
Wlz. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. 
In 2023 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en tien maanden.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 3.070 en 
wordt boven een verzamelinkomen (het totaal van de inkomens 
in de boxen 1, 2 en 3) van € 22.660 afgebouwd tot nihil. De 
afbouw bedraagt 6,095% van het inkomen boven € 22.660.  
Voor mensen, die de AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt de  
algemene heffingskorting maximaal € 1.583 en bedraagt de  
afbouw 3,141%. Vanaf een inkomen van € 73.031 is de 
algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting bedraagt maximaal € 5.052 voor mensen die 
jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor mensen die de AOW-leeftijd 
hebben bereikt bedraagt de arbeidskorting maximaal € 2.604.  
De arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil vanaf een arbeids-
inkomen van € 37.691. De afbouw bedraagt 6,51% van het 
arbeidsinkomen boven € 37.691. Voor AOW-gerechtigden 
bedraagt de afbouw 3,355%. De arbeidskorting bedraagt nihil bij 
een inkomen vanaf € 115.295.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kent geen basis-
bedrag. De korting start bij een arbeidsinkomen van € 5.547 en 
loopt op met 11,45% van het meerdere inkomen tot een maximum 
van € 2.694 bij een inkomen van € 29.075 of hoger.

De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 820.

De ouderenkorting geldt voor AOW-gerechtigden. De ouderen-
korting bedraagt € 1.835 tot een inkomen van € 40.888. Boven 
dat inkomen daalt de ouderenkorting met 15% van het meerdere 
tot nihil bij een inkomen van € 53.122. 

De alleenstaande ouderenkorting bedraagt € 478.

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belasting-
dienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste 
thuiswerkvergoeding voor werknemers in 2023 wordt verhoogd 
naar € 2,15 per thuisgewerkte dag.

Eerder was meegedeeld dat de vrijstelling zou worden verhoogd 
tot € 2,13. De verhoging naar € 2,15 is het gevolg van de 
afrondingsregels. In 2022 was het bedrag van de vrijstelling  
€ 2,00 per dag.

Gebruikelijk loon in 2023

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 
2023 gepubliceerd. In een bijlage bij de nieuwsbrief is een 
overzicht van tarieven, bedragen en percentages loonheffingen, 
zoals deze per 1 januari 2023 gelden, opgenomen.

Gebruikelijk loon
Uit dit overzicht blijkt dat het gebruikelijk loon voor werknemers 
met een aanmerkelijk belang (meestal de dga en zijn partner) in  
2023 ten minste € 51.000 dient te bedragen. De doelmatigheids-
marge van 25% is met ingang van 2023 afgeschaft.

Inkomensgrenzen 30%-regeling
Voor werknemers met een specifieke deskundigheid, die uit het 
buitenland zijn aangeworven, kan op verzoek de 30%-regeling 
worden toegepast. Het loon van de werknemer dient, na aftrek 
van de 30%-vergoeding, in 2023 ten minste € 41.954 te bedragen. 
Voor een werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 
30 jaar is, geldt een lager bedrag van € 31.891 per jaar.

Waarde van maaltijden en huisvesting
Voor door de werkgever verstrekte maaltijden dient een bijtelling 
per maaltijd plaats te vinden van € 3,55. Dit geldt zowel voor 
ontbijt, lunch als voor diner. Voor door de werkgever verstrekte 
huisvesting of inwoning dient een bijtelling plaats te vinden van  
€ 6,10 per dag.
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Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Inkomstenbelasting

Excessief lenen bij de eigen bv

De Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap is per 1 januari 
2023 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt het 
bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een 
aanmerkelijk belang in een vennootschap aan die vennootschap 
heeft, aangemerkt als een regulier voordeel uit aanmerkelijk 
belang. Dat betekent dat dit deel van de schulden wordt belast 
in box 2 van de inkomstenbelasting. De wet geldt ook voor de 
partner van de houder van het aanmerkelijke belang en voor 
schulden, die zij gezamenlijk hebben. Het bovenmatige deel van  
de schulden is het totaal van de schulden, voor zover dat meer 
bedraagt dan € 700.000. Het bedrag van € 700.000 wordt 
vermeerderd met bedragen, die eerder op grond van deze 
regeling in de belastingheffing zijn betrokken.

Let op! Dit maximumbedrag geldt voor beide partners 
gezamenlijk.

Het totaal van de schulden wordt aan het einde van het kalender-
jaar bepaald op basis van de nominale waarde. Eigenwoning-
schulden aan de vennootschap tellen niet mee als voor deze 
schulden een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

De regeling geldt overigens ook voor schulden van een met de  
houder van het aanmerkelijke belang verbonden persoon en 
diens partner aan de vennootschap. Die schulden worden 
toegerekend aan de houder van het aanmerkelijke belang, voor 
zover deze meer bedragen dan € 700.000. Verbonden personen 
zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn.

Wet rechtsherstel box 3

De Wet rechtsherstel box 3 is in het Staatsblad geplaatst. Op 
grond van deze wet wordt voor de jaren 2017 tot en met 2022 
het voordeel uit sparen en beleggen lager vastgesteld in gevallen 
waarin het nodig is om rechtsherstel te bieden. De wet wordt 
alleen toegepast voor zover de aanslagen inkomstenbelasting uit 

de oudere jaren op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk 
vaststonden of nog niet waren vastgesteld en voor de aanslagen 
over 2021 en 2022.

Als het op grond van de Wet rechtsherstel box 3 berekende 
voordeel uit sparen en beleggen niet lager is dan volgens de 
regels van de Wet IB 2001, wordt geen rechtsherstel geboden. 
De Wet rechtsherstel box 3 gaat uit van de werkelijke verdeling 
van het vermogen in box 3 in de categorieën banktegoeden, 
overige bezittingen en schulden. Voor iedere categorie geldt een 
afzonderlijk rendementspercentage.

Jaar spaargeld overige schulden
2017 0,25% 5,39% 3,43%

2018 0,12% 5,38% 3,20%

2019 0,08% 5,59% 3,00%

2020 0,04% 5,28% 2,74%

2021 0,01% 5,69% 2,46%

2022 n.n.b. 5,53% n.n.b.

De forfaitaire percentages voor banktegoeden en voor schulden 
over 2022 moeten nog worden vastgesteld. Dat dient voor 1 maart 
2023 te gebeuren.

Overbruggingswet box 3

De Overbruggingswet box 3 is op 1 januari 2023 in werking 
getreden. Deze wet is bedoeld om de berekening van het 
voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen 
met het box-3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Het voordeel uit sparen en beleggen wordt op grond van deze  
wet als volgt berekend. Het vermogen in box 3 wordt onder-
verdeeld in de categorieën banktegoeden, overige bezittingen 
en schulden. Voor iedere categorie geldt een afzonderlijk 
rendementspercentage. Het rendement voor banktegoeden is 
vastgesteld op 0,01%. Voor overige bezittingen wordt uitgegaan 
van een rendement van 5,69%. Voor schulden geldt een 
negatief rendement van 2,46%. Deze rendementen worden na 
afloop van een kalenderjaar definitief vastgesteld. De werkelijke 
rendementspercentages voor 2023 zijn nog niet bekend.

Verzoek ambtshalve vermindering box 3?

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet  
verplicht tot het bieden van rechtsherstel in box 3 aan mensen 
die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag. 
Vervolgens heeft het kabinet besloten om deze groep geen 
compensatie te bieden. Dit besluit heeft geleid tot zeer veel 
reacties van niet-bezwaarmakers bij de Belastingdienst.  
De Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor 
belastingadviseurs en de Consumentenbond willen procederen 

Optierechten in de loonbelasting

De wettelijke regeling van de behandeling van optierechten op 
aandelen in de loonbelasting is per 1 januari 2023 gewijzigd.

Volgens de oude regeling werden aandelenoptierechten in de 
loonsfeer belast op het moment waarop zij werden uitgeoefend, 
dus op het moment waarop de optierechten werden omgezet in  
aandelen. De nieuwe regeling verschuift de belastingheffing in 
beginsel naar het moment waarop de bij uitoefening van het 
aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. 
Op dat moment mag verwacht worden dat voldoende liquide 
middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belasting te 
kunnen betalen. Niet in alle gevallen zal bij uitoefening van het  
optierecht sprake zijn van een gebrek aan liquiditeiten. Daarom
heeft een werknemer onder voorwaarden de keuze voor belasting-
heffing bij de uitoefening van het aandelenoptierecht, ondanks 
dat de verkregen aandelen niet onmiddellijk verhandelbaar zijn.

Als de bij uitoefening verkregen aandelen direct verhandelbaar 
zijn, wordt de waarde in het economisch verkeer van de 
aandelen op het moment van verkrijging als loon belast. Als de 
bij uitoefening verkregen aandelen niet direct verhandelbaar 
zijn, wordt als loon in aanmerking genomen de waarde in het 
economisch verkeer van de aandelen op het moment van 
verhandelbaar worden.

Als een werknemer de verkregen aandelen niet mag vervreemden 
door een contractuele beperking, wordt het heffingsmoment tot 
maximaal vijf jaar na de beursgang van de vennootschap of na de 
uitoefening van het aandelenoptierecht uitgesteld. De verkregen  
aandelen worden dan geacht verhandelbaar te zijn geworden 
en in de heffing betrokken voor de waarde in het economisch 
verkeer van de aandelen op dat moment. Eventuele voordelen  
uit de aandelen, die worden genoten voordat het aandelenoptie-

recht in de belastingheffing is betrokken, worden mede gerekend 
tot het loon ter zake van het aandelenoptierecht.

Er is een delegatiegrondslag ingevoerd om in specifieke situaties 
nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot het niet, deels 
of geheel verhandelbaar worden van verkregen aandelen.

Sinds 1 januari 2018 gold een fiscale tegemoetkoming voor optie-
rechten van start-ups met een S&O-startersverklaring. Onder 
voorwaarden en tot een bepaald maximum werd slechts 75% 
van het genoten loon ter zake van een aandelenoptierecht in  
aanmerking genomen. In de praktijk is gebleken dat deze 
regeling onvoldoende doeltreffend is. Deze tegemoetkoming is 
per 1 januari 2023 vervallen.

Varia

Per 1 januari 2024 nultarief voor groente en fruit

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit 
onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staats-
secretaris van Financiën heeft dat meegedeeld in een brief aan 
de Eerste Kamer in reactie op een in die Kamer aangenomen 
motie.

Het is niet mogelijk om het nultarief eerder in te voeren dan per  
1 januari 2024 vanwege de benodigde afbakening van het 
begrip "onbewerkte groente en fruit". De maatregel leidt ook tot 
begrotingsvraagstukken, die opgelost moeten worden.

Premiepercentages Zvw

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon 
en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
voor 2023 vastgesteld op € 66.956. Dit bedrag is gelijk aan het 
maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 
2023. 

De premie voor de Zvw voor inhoudingsplichtigen is vastgesteld 
op 6,68%. In 2022 was de premie 6,75%. In andere gevallen 
bedraagt de premie 5,43%. In 2022 gold voor deze groep een 
percentage van 5,55 van het bijdrage-inkomen.



2 7Smid Actueel Smid Accountants & Belastingadviseurs

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Inkomstenbelasting

Excessief lenen bij de eigen bv

De Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap is per 1 januari 
2023 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt het 
bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een 
aanmerkelijk belang in een vennootschap aan die vennootschap 
heeft, aangemerkt als een regulier voordeel uit aanmerkelijk 
belang. Dat betekent dat dit deel van de schulden wordt belast 
in box 2 van de inkomstenbelasting. De wet geldt ook voor de 
partner van de houder van het aanmerkelijke belang en voor 
schulden, die zij gezamenlijk hebben. Het bovenmatige deel van  
de schulden is het totaal van de schulden, voor zover dat meer 
bedraagt dan € 700.000. Het bedrag van € 700.000 wordt 
vermeerderd met bedragen, die eerder op grond van deze 
regeling in de belastingheffing zijn betrokken.

Let op! Dit maximumbedrag geldt voor beide partners 
gezamenlijk.

Het totaal van de schulden wordt aan het einde van het kalender-
jaar bepaald op basis van de nominale waarde. Eigenwoning-
schulden aan de vennootschap tellen niet mee als voor deze 
schulden een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.
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houder van het aanmerkelijke belang verbonden persoon en 
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waarin het nodig is om rechtsherstel te bieden. De wet wordt 
alleen toegepast voor zover de aanslagen inkomstenbelasting uit 
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over 2021 en 2022.
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