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1. INKOMSTEN 
BELASTING

Voorlopige nieuwe

cijfers en percentages 
2023

Inkomstenbelasting gaat omlaag

Per 2023 betalen mensen met een jaarinkomen binnen de 1e

schijf minder belasting:

• De 1e schijf loopt tot € 73.071,- en het tarief wordt 
36,93%;

• Bij € 73.071,- houden mensen een netto bedrag van      
€ 102,- per jaar meer over;

• Vanaf een jaarinkomen van € 50.000,- is dit € 70,-.



2. ARBEIDSKORTING STIJGT

Arbeidsinkomen 2022 Arbeidskorting

tot en met € 10.350 4,541% x arbeidsinkomen

vanaf € 10.351 tot € 22.357 € 470 + 28,461% x (arbeidsinkomen - € 10.350)

vanaf € 22.357 tot € 36.650 € 3.887 + 2,610% x (arbeidsinkomen - € 22.356)

vanaf € 36.650 tot € 109.347 € 4.260 - 5,860% x (arbeidsinkomen - € 36.649)

vanaf € 109.347 € 0

Arbeidsinkomen 2023 Arbeidskorting

tot en met € 10.350 4,541% x arbeidsinkomen

vanaf € 10.351 tot € 22.357 € 854 + 28,461% x (arbeidsinkomen - € 10.350)

vanaf € 22.357 tot € 36.650 € 4.360 + 2,610% x (arbeidsinkomen - € 22.356)

vanaf € 36.650 tot € 109.347 € 4.783 - 6,510% x (arbeidsinkomen - € 36.649)

vanaf € 109.347 € 0



Kilometervergoeding:

• In 2022 is de onbelaste reiskostenvergoeding nog € 0,19

• In 2023 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,21

• In 2024 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,22

3.ONBELASTE 
REISKOSTENVERGOEDING



4. THUISWERK-
VERGOEDING

Per 1 januari 2023 wordt de 
onbelaste thuiswerkvergoeding 
verhoogd van € 2,00 naar € 2,13.



5. MINIMUMLOON OMHOOG

Voor het eerst gaat het minimumloon in 2023 met 10,15% 
omhoog, eerder en meer dan gepland.

De AOW en arbeidsgerelateerde uitkeringen stijgen mee.

Ook gaan we naar een minimumuurloon vanaf januari 
2024.



1. Per 1 januari 2023 moet je kiezen: 
extraterritoriale kosten vergoeden óf de 
30%-regeling.

2. WNT-norm (ook bekend als de 
Balkenendenorm) gaat gelden vanaf 
2024.

6.  30%-REGELING



7. WKR 2023

De vrije ruimte bedraagt:

• 1,92% van de loonsom tot € 400.000,- (nu is dat 1,7%)   
Dit is dus van € 6.800,- naar € 7.680,- = € 880,- verruimd.

• 1,18% van de loonsom boven € 400.000,-.



8.  WET TOEKOMST 
PENSIOEN

Iedereen binnen een 
pensioenregeling betaalt 
eenzelfde premiepercentage, 
ongeacht de leeftijd.

De sociale partners en 
pensioenuitvoerders krijgen 4 jaar 
de tijd om pensioenregelingen aan 
te passen, dus tot 31 december 
2026.



SOCIALE 
VERZEKERINGS-
PREMIES

Voorlopige nieuwe

cijfers en percentages 
2023

2022 2023

Ufo (Uitvoeringsfonds overheid) 0,68% 0,68%

Awf laag 2,70% 2,64%

Awf hoog 7,70% 7,64%

Aof (Uniforme opslag 
kinderopvang)

0,50% 0,50%

Aof grote werkgevers 7,05% 7,11%

Aof kleine werkgevers 5,49% 5,46%

AOW (Ouderdomsfonds) 17,90% 17,90%

ANW (Nabestaandenfonds) 0,10% 0,10%

Whk (Werkhervattingskas) 1,52% 1,53%



Ga naar salure.nl/academy
en blijf up-to-date!
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