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NIEUWSBRIEF Q3 2022 
 

 

 
 
Na twee jaar noodgedwongen uitstel is het weer tijd voor onze informatieavonden waarin we 
u graag op de hoogte brengen van actuele thema’s, problematiek en veranderingen in fiscale 
wet- en regelgeving. Wat gaat het belastingjaar 2023 ons brengen en moet er actie 
ondernomen worden?  
 
De eerste informatieavond vindt plaats op dinsdag 15 november 2022 voor het MKB. De 
tweede informatieavond vindt plaats op donderdag 17 november 2022 voor de agrarische 
sector.  
 
We zullen met u onder andere aandacht besteden aan: 

- Het Belastingplan 2023 plus bijbehorende eindejaarstips; 
- Schenken en erven in samenhang met bedrijfsopvolging;  
- Bijzonderheden in testament en algemene volmacht (levenstestament); 
- Het nieuwe box 3-stelsel en het nut van alternatieven; 
- Overige economische en fiscale ontwikkelingen.  

 
Als u zich nog niet heeft aangemeld en toch graag wil komen, kan dat natuurlijk. U kunt een 
e-mail sturen naar info@bm-advisering.nl.  
 
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in zalencentrum café Keulen aan de Schoolstraat 3 
te Klimmen. Het programma start om 20.00 uur. Er is parkeergelegenheid aanwezig.  
 
 
 
 
 

Energietoeslag 
De hoge inflatie en stijgende energiekosten ondermijnen de algemene koopkracht; vooral 
van mensen met een laag of middeninkomen. In zowel 2022 als in 2023 kunt u een 
eenmalige energietoeslag van € 1.300,00 aanvragen bij uw gemeente als u minder verdient 
dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. Neemt u voor 
meer informatie contact op met uw Gemeenteloket; zij bepalen immers de precieze eisen en 
voorwaarden. Let wel; het ingestelde prijsplafond voor huishoudens staat los van deze 
energietoeslag.  
 
Steunpakket MKB: helft energierekening vergoeden 
Het kabinet heeft aangekondigd dat zij de helft van de stijging van de energiekosten van 
kleine en middelgrote bedrijven op zich wil nemen. De exacte invulling is nog niet bekend, 
maar het steunpakket is bijna rond. De steun geldt voor minstens één jaar en gaat in het 
voorjaar in.  
 
In aanmerking komen bedrijven die minstens 12,5 procent van hun omzet besteden aan 
energiekosten. Om dit te toetsen stelt het kabinet een verbruiksminimum in van:  

- 5.000 kubieke meter gas per jaar of; 
- 50.000 kilowattuur elektriciteit.  

  

BELASTINGPLAN  

 

‘‘REMINDER: Aanmelden klantenavonden 15 en 17 november 

2022’’ 

 

‘‘Highlights van Prinsjesdag’’ 
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Investeringen en EIA en MIA/VAMIL 
Houd uw investeringsplanning, nu het einde van het jaar weer is aangebroken, nogmaals 
kritisch tegen het licht. Heeft u de (kleinschaligheids)investeringsaftrek optimaal benut of 
liggen hier nog mogelijkheden? Het budget voor EIA (energie-investeringsaftrek) en 
MIA/VAMIL (Milieu-investeringsaftrek) wordt volgend jaar verhoogd. Deze twee fiscale 
investeringsfaciliteiten zijn gericht op investeringen die een positieve bijdrage leveren aan 
energie en milieu. Het kabinet heeft aangekondigd dat de budgetten worden verhoogd. 
Exacte percentages zijn nog niet bekend. Bent u van plan om investeringen te doen en wilt u 
meer informatie over de mogelijkheden? BM staat graag voor u klaar.  
 
Einde jubelton 
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen verdwijnt de jubelton. De verruimde 
schenkingsvrijstelling van € 106.671 in 2022 voor de aankoop of verbouwing van een eigen 
woning wordt per 2024 afgeschaft. In de aanloop daarnaartoe gaat deze vrijstelling per 1 
januari 2023 omlaag tot € 28.947. Voor overleg aangaande uw specifieke situatie kunt u 
uiteraard te allen tijde contact opnemen met BM.  
 
Overdrachtsbelasting 
De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door 
rechtspersonen en particulieren - die niet zelf langdurig de betreffende woning gaan 
bewonen - wordt verhoogd van 8 naar 10,4 procent.  
 
Zonnepanelen 
Er komt een btw-nultarief voor de levering en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen 
als dakbedekking. Het btw-nultarief geldt alleen als de zonnepanelen bestemd zijn voor 
installatie op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.  
 
Schenk- en erfbelasting 
Het kabinet wil verhuurd vastgoed standaard als beleggingsvermogen aanmerken bij de 
toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en erfbelasting. In november 
2022 komt het kabinet naar verwachting met een uitwerking van deze regeling. Het is nog 
onduidelijk per wanneer de maatregel zal ingaan.  
 
In eerdere nieuwsbrieven hebben we aangekondigd dat de BOR (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) 
aangepast gaat worden. Op dit moment is er concreet niet meer bekend over wat de exacte 
plannen van het kabinet worden. De kabinetsreactie op de evaluatie van de BOR van het 
Centraal Plan Bureau is uitgesteld en is op zijn vroegst te verwachten in november 2022.  
 
Vennootschapsbelasting (vpb) 
De grens van de eerste schijf wordt verlaagd van € 395.000 in 2022 naar € 200.000. 
Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge vpb-tarief van 25,8 procent. Het opstaptarief over 
die eerste schijf gaat omhoog van 15 procent naar 19 procent.  
 
Inkomstenbelasting 
Het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat omlaag van 37,07 procent in 
2022 naar 36,93 procent in 2023. De grens van de eerste tariefschijf gaat omhoog van  
€ 69.398 in 2022 naar € 73.031 in 2023.  
 
De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft. Dit houdt in dat 
2022-2024 het laatste tijdvak is waarover middeling mogelijk is.  
 
De zelfstandigenaftrek wordt nog veel sneller en verder afgebouwd dan in eerdere 
belastingplannen al was geregeld. De zelfstandigenaftrek gaat van € 6.310 in 2022 naar 
uiteindelijk € 900 in 2027. De afbouw wordt € 1.280 per jaar in 2023, 2024 en 2025.  
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De afbouw in 2026 wordt € 1.270. De zelfstandigenaftrek voor starters, de startersaftrek, blijft 
ongewijzigd, namelijk € 2.123. 
 
Ook het onderwerp FOR (fiscale oudedagsreserve) hebben we al eerder toegelicht in onze 
nieuwsbrieven. De FOR wordt afgeschaft. De tot 31 december 2022 opgebouwde FOR kan 
volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Heeft u vragen over uw eigen situatie? We 
staan graag voor u klaar.  
 
Box 2: twee schijven per 2024  
Het huidige box 2-tarief bedraagt 26,9 procent. Per 2024 krijgt box 2 twee schijven. De 
eerste schijf belast inkomen tot € 67.000 aan box 2 inkomsten per persoon tegen een tarief 
van 24,5 procent. Voor de tweede schijf geldt een tarief van 31 procent over het meerdere.  
 
Box 3 
Per 2026 zal er een nieuw box 3-stelsel worden ingevoerd op basis van reëel rendement, 
zoals rente, dividend, huurinkomsten en waardeontwikkelingen.  
 
Voor de belastingjaren 2023, 2024 en 2025 heeft het kabinet overbruggingswetgeving 
ontworpen, op basis van de forfaitaire spaarvariant. Deze wordt ook gebruikt voor het 
rechtsherstel van 2017 tot en met 2022.  
 
Het rechtsherstel geldt als eerste voor belastingplichtigen die deel uitmaken van de massaal 
bezwaarprocedures en ten tweede voor belastingplichtigen voor wie de aanslagen 2017 tot 
en met 2020 nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021. Tot slot geldt het 
ook voor alle belastingplichtigen voor de jaren 2021 en 2022.  
 
BM houdt u over de voortgang uiteraard op de hoogte en neemt de noodzakelijke acties en 
maatregelen voor haar cliënten. Heeft u vragen over uw eigen situatie? Neemt u dan contact 
met ons op.  
 
Arbeidsrecht 
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15 procent. Het kabinet verhoogt de 
arbeidskorting om werken lonender te maken. Hiervoor is een budget van 500 miljoen euro 
beschikbaar.  
 
Daarnaast wil het kabinet dat een vaste baan de norm wordt om zo het aangaan van 
duurzame arbeidsrelaties te stimuleren. Hierdoor krijgen werkenden meer werk- en 
inkomenszekerheid. 
 
De compensatie voor betaalde transitievergoedingen wegens ziekte treedt niet voor  
1 januari 2024 in werking vanwege de complexiteit. Dit betekent dat voorlopig een 
compensatie voor betaalde transitievergoedingen alleen mogelijk is wegens overlijden of 
pensionering.  
 
Tot slot is sinds 2 augustus 2022 het betaald ouderschapsverlof uitgebreid. Ouders in 
loondienst hebben recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor de 
directeur-grootaandeelhouder. Daarnaast kan het verlof flexibel opgenomen worden.  
 
Rest ons u een bijzonder prettig en succesvol najaar te wensen. Wij hopen u in groten getale 
te mogen verwelkomen op onze klantenavonden. Onze volgende nieuwsbrief mag u in 
december 2022 verwachten.  
 

 


