
Overzicht wetsvoorstellen inclusief maatregelen in het pakket Belastingplan 2023 
 
Het pakket Belastingplan bestaat uit zeven wetsvoorstellen: 

1. het wetsvoorstel Belastingplan 2023; 
2. het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3; 
3. het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3; 
4. het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie; 
5. het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode 

bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens; 
6. het wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen; en 
7. het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere 

wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers 
alsmede tot wijziging van de Wet op het kindgebonden tot intensivering van het 
kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning. 

 
In onderstaande tabel wordt per wetsvoorstel in het pakket Belastingplan 2023 aangegeven welke 
maatregelen daarin zitten 
 
Wetsvoorstel Belastingplan 2023 
Inkomensbeleid 
Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding 
Uitfaseren oudedagsreserve 
Wijziging artikel 8.9 wet IB 2001 
Verlagen zelfstandigenaftrek 
Afschaffen middelingsregeling 
Actualiseren leegwaarderatio 
Aanpassen culturele multiplier voor partners  
Uitfaseren IACK 
Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen 
Repareren overgangsrecht scholingsaftrek 
Oudedagsverplichting aanwenden ter verkrijging van een lijfrente 
Introduceren twee schijven box 2 
Vervallen uitzondering op gebruikelijkloonregeling innovatieve startups  
Beperken 30% regeling  
Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000 en verhogen laag tarief naar 19%  
Afschaffen en verlagen van de schenkvrijstelling eigen woning  
Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4% 
Algemeen btw-tarief op lachgaspatronen  
Btw-nultatrief op de levering en installatie van zonnepanelen  
Beëindigen vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers, aanpassing grondslag bpm bestelauto’s 
en verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s ondernemers 
Aanscherpen CO2-heffing industrie  
Samenhangende wijzigingen Wet belastingen op milieugrondslag en Wet opslag duurzame 
energie- en klimaattransitie 
Verhogen vliegbelasting  
Verhogen tabaksaccijns 
Verlengen verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel en LPG 
Verhogen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken 
Uitzonderen toeslagpartnerbegrip en medebewonerschap huurtoeslag bij particuliere opvang 
ontheemde Oekraïners 
Uitzonderen toeslagpartnerbegrip voor personen die wegens huiselijk geweld naar de opvang zijn 
gevlucht 
Inkomensbeleid Caribisch Nederland 

 


