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Voorjaarsnota 2022
In onze nieuwsbrief van 21 april 2022 zijn wij ingegaan op het voornemen van het
kabinet om lastenverzwaringen in te voeren.
In de voorjaarsnota van 20 mei 2022 heeft het kabinet uiteengezet welke
maatregelen genomen zullen worden.
In deze nieuwsbrief vatten wij de voor u relevante punten samen.

Belastingheffing DGA’s
Vanaf 2024 zal een tweeschijventarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang
gelden. Nu worden deze inkomsten belast tegen een vast tarief van 26,9%.
Vanaf 2024 zal voor inkomsten tot EUR 67.000 een (lager) tarief van 26% gelden.
Voor inkomsten boven EUR 67.000 wordt het tarief verhoogd naar 29,5%.
Voor de bepaling van het gebruikelijk loon van DGA’s bij de eigen vennootschap
wordt gewerkt met de zogeheten doelmatigheidsmarge. Hierdoor mag het loon
van DGA’s nu 25% lager worden gesteld dan normaal is voor het niveau en de
duur van de arbeid. Deze doelmatigheidsmarge wordt met ingang van 2023
verlaagd naar 15%. Het loon en de belastingheffing hierover in box 1 gaan
hierdoor omhoog.
Vennootschapsbelasting
Voor vennootschappen geldt dat thans over de eerste EUR 395.000 aan winst
15% vennootschapsbelasting is verschuldigd en over het meerdere 25,8%. Met
ingang van 2023 wordt de grens van de 15%-tariefschijf verlaagd naar EUR

200.000, zodat vennootschappen eerder worden belast tegen het hoge tarief
van 25,8%.
Overdrachtsbelasting
Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt per 2023 van 8%
verhoogd naar 10,1%. Eerder was overigens al een verhoging van het tarief naar
9% aangekondigd. Voor de verkrijging van een woning die als hoofdverblijf zal
dienen, blijft het tarief ongewijzigd op 2%.
Overige maatregelen
Het heffingsvrij vermogen in box 3 blijft EUR 50.650. Een eerder plan om dit
heffingsvrij vermogen in drie stappen op te hogen naar EUR 80.000 wordt
teruggedraaid.
De hoogte van de eigenwoningschenking wordt, zoals eerder al aangekondigd,
met ingang van 2023 teruggebracht van EUR 106.671 naar EUR 27.231. Deze
vrijstelling komt daarmee op gelijke hoogte met de reguliere eenmalige
verhoogde vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen.
De hoogte van het loon waarover expats de 30%-regeling toe kunnen passen
wordt gemaximeerd op de ‘Balkenende-norm’ van EUR 216.000. Deze maatregel
wordt gefaseerd ingevoerd in een periode van drie jaar.
Prinsjesdag 2022
In de aanloop naar Prinsjesdag gaat het kabinet kijken naar de wijze waarop de
verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden
gebracht. Het kabinet zal hierbij mede kijken naar de uitkomsten van (i) het
interdepartementaal beleidsonderzoek vermogensverdeling (IBO
vermogensverdeling) en (ii) de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling
(BOR).
Vervolg
Zodra er concrete wetsvoorstellen zijn, zullen wij u hierover in onze nieuwsbrief
nader berichten. Kort na Prinsjesdag 2022 organiseren wij in Amsterdam en
Rotterdam bijeenkomsten om u nader voor te lichten.
***
Over Arcagna
Arcagna is een onafhankelijk nichekantoor dat zich exclusief richt op de geïntegreerde
fiscale en juridische advisering van vermogende particulieren en ondernemers (private
clients). Cliënten zijn doorgaans succesvolle ondernemers die, naast rust op het familiale
en fiscale vlak, zeer geïnteresseerd zijn in het behoud van hun privacy.
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Disclaimer

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Arcagna B.V. kan geen
aansprakelijkheid nemen voor onvolledigheden/onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die
worden ondernomen op basis van deze uitgave.
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