
• In box 2 worden inkomsten uit aandelen in een eigen B.V. 
belast, zoals dividend.

• Tot en met 2024 26,9% in de 1e schijf
• Invoering van twee nieuwe schijven vanaf 2024
•  1e schijf: 24,5% over winstuitkeringen tot €67.000
•  2e schijf: 31% over winstkeringen hoger dan €67.000

BEDRIJFSOPVOLGING (BOR)

• Geen beperking van de 
bedrijfsopvolgingsregeling.

• Onbelaste thuiswerkvergoeding van 
€2,00 per dag naar €2,13 per dag.

MEER INFORMATIE OVER WAT DIT VOOR JOU BETEKENT?

Neem contact op met een van onze medewerkers via:

info@mkbtr.nl  +31 (0) 318 731 001  www.mkbtr.nl in

@mkbtr

INKOMSTENBELASTING BOX 2

ARIE: WAT BETEKENT PRINSJESDAG 
2022 VOOR MIJ ALS
EIGENAAR VAN EEN BV/ DIRECTEUR- GROOT 
AANDEELHOUDER?

VENNOOTSCHAPSBELASTING

• Het tarief van de eerste schijf gaat omhoog van 15% naar 19%
• De eerste schijf wordt verkort van €395.000 naar €200.000
• De tweede schijf begint vanaf €200.000 met een percentage 

van 25,8%

VENNOOTSCHAPSBELASTING, 
WAT IS DAT?

Belasting die wordt geheven 
over de winst van besloten 

vennootschap (BV), 
naamloze vennootschap 

(NV) en coöperaties. 

GEBRUIKELIJK LOON, WAT IS DAT?

De gebruikelijkloonregeling 
houdt in dat een directeur van 
zijn of haar eigen BV een loon  
aan zichzelf moet uitkeren dat 
passend is bij zijn /haar functie.

• Het gebruikelijk loon gaat omhoog van 75% naar 100% van het 
loon passend bij de functie. 

GEBRUIKELIJK LOON

• Verhoging van de arbeidskorting voor 
middeninkomens. De arbeidskorting is 
de heffingskorting als je werkt, die wordt 
berekend over je arbeidsinkomen.

ARBEIDSKORTING

• Verruiming vrije ruimte WKR naar 1,92%
• Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als 

werkgever onbelaste vergoedingen aan uw 
werknemers geven. Denk aan kerstpakketten of 
een sportabonnement.

AUTO’S

• Alle zakelijke leasauto’s, moeten per 
2025 volledig elektrisch zijn. Oude 
leaseauto’s hoeven niet vervangen te 
worden.

• Onbelaste kilometervergoeding van 
€0,19/km naar €0,21/km.

WERKKOSTENREGELING (WKR)

ALGEMENE HEFFINGSKORTING

• Algemene heffingskorting: afbouw 
afhankelijk van verzamelinkomen.

• Extra aftrekposten voor duurzaamheid 
(MIA) . Denk aan het verduurzamen van je 
pand of een elektrische scooter.

DUURZAAMHEID (MIA)

THUISWERKVERGOEDING


