
Box 3 Herstel- en 
Overbruggingswetgeving
Tot 2026 wordt uitgegaan 

van werkelijke verdeling 
spaargeld, beleggingen  

en schulden

In het Belastingplan 2023 stelt het kabinet diverse wijzigingen in 
wetgeving voor. Na stemmingen in de Tweede Kamer in november 
en in de Eerste Kamer in december worden de wijzigingen definitief 
aangenomen. Op deze poster staan de belangrijkste wijzigingen.

Belastingplan 2023

Verhogen tabaksaccijns 
Accijns omhoog voor 

sigaretten, shag en sigaren. 
+ € 1,22 per april 2023 en 

nog eens met hetzelfde 
bedrag per 2024

Verhogen belasting 
alcoholvrije dranken

Per 100 liter van € 8,83 
naar € 20,20 in 2023 en 

€ 22,67 in 2024. In 2024 
wordt mineraalwater 

uitgezonderd

Vermogen en wonen

OndernemenGezondheid

Aanscherpen  
CO2-heffing industrie

Vanaf 2023 krijgt  
de industrie minder  

vrijstelling voor  
CO2-uitstoot

Bestelauto’s: geen vrijstelling  
bpm + verhogen mrb

Per 2025 betalen  
ondernemers bpm  

voor een bestelauto op 
brandstof. Ook gaat de  
mrb omhoog met 15%

Klimaat

Btw-nultarief 
zonnepanelen  

op woningen
Van 21% naar 0%  

zodat minder 
administratie nodig is

Verhogen 
vliegbelasting

Van € 7,95  
naar € 26,43

Arbeid en inkomen

Meer onbelaste 
reiskostenvergoeding 
Belastingvrij vergoeden 
mogelijk tot € 0,21 in 
2023 en € 0,22 in 2024 
per km

Inkomstenbelasting 
omlaag 
Het tarief van de 1e schijf 
box 1 tot € 73.071 wordt 
36,96% (was 37,07%)

Meer arbeidskorting
Mensen houden  
tot ruim € 500 netto 
meer salaris over

Verhogen 
overdrachtsbelasting 

Algemeen tarief  
van 8% naar 10,4%

Afbouwen 
schenkingsvrijstelling  

eigen woning
In 2023 € 28.974 en  
per 2024 afgeschaft

Verlaging van accijns 
brandstof verlengd
Per 2023: 1e helft | 2e helft
Benzine: 65,1 | 78,9 ct/l
Diesel:  41,7 | 51,6 ct/l
LPG:  15,5 | 18,6 ct/l

Twee schijven in  
Box 2 per 2024
24,5% belasting  
tot € 67.000 en 31% 
daarboven

Aanpassen 
vennootschapsbelasting
19% tot € 200.000  
(was 15% tot  
€ 395.000)

Versnelde afbouw 
zelfstandigenaftrek
Van € 5.660 in 2023 
naar 1200 euro in 2026 
en 900 euro in 2027

Afschaffen 
inkomensafhankelijke 
combinatiekorting (IACK)
Bij eerste kind geboren  
vanaf 1 januari 2025  
geen recht op IACK

Steun ondernemers
EIA, MIA en WKR 
worden verruimd,  
Aof-premie voor  
kleine werkgevers 
wordt verlaagd


