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GEBRUIKELIJK LOONREGELING 

Met ingang van 1 januari 2023 vinden er met betrekking tot de gebruikelijk loonregeling enkele 

wijzigingen plaats. Deze aanpassingen betekenen dat directeuren/(groot)aandeelhouders (DGA's) voor 

2023 het gebruikelijk loon opnieuw moeten vaststellen. 

 

INLEIDING 

Op dit moment is het zo dat, wanneer een belastingplichtige een 

belang van 5% of meer heeft in een lichaam waarvoor eveneens 

werkzaamheden worden verricht, er een salaris in aanmerking 

genomen dient te worden van het hoogste van de volgende 

bedragen: 

▪ 75% van het loon uit de meest vergelijkbare 

dienstbetrekking 

▪ het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van 

de vennootschap of daarmee verbonden vennootschap; of 

▪ EUR 48.000 (2022) 

 

Uitzondering hierop is als aannemelijk gemaakt kan worden dat 

het hoogste bedrag, hoger is dan 75% van het loon uit de meest 

vergelijkbare dienstbetrekking. Dan wordt het loon vastgesteld op 

75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, met 

een minimum van EUR 48.000 (2022), of indien het loon uit de 

meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan dat bedrag op 

het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

 

AANPASSING 2023 - AFSCHAFFING 
DOELMATIGHEIDSMARGE 

Per 1 januari 2023 wordt de doelmatigheidsmarge van 75% 

afgeschaft. Hierdoor wordt het in aanmerking te nemen salaris 

onder de eerste bullet verhoogd naar 100%.  

 

GEVOLGEN? 

Het afschaffen van de doelmatigheidsmarge zal in veel gevallen 

betekenen dat het gebruikelijk loon vanaf 1 januari 2023 met 33% 

verhoogt moet worden. 

Omdat het gebruikelijk loon kosten vormen voor de vennootschap, 

kan dit ten laste van de winst worden gebracht.  

Als er een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst is 

gesloten over de hoogte van het gebruikelijk loon, waarbij het in 

aanmerking te nemen loon 75% bedraagt van het loon uit de meest 

vergelijkbare dienstbetrekking, dan blijft die afspraak in stand 

maar dient de belanghebbende 100% van het loon uit de meest 

vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking te nemen.   

TOT SLOT 

Wij achten het mogelijk dat indien uit een data-analyse blijkt dat 

het salaris van een DGA in 2023 niet afwijkt van het salaris in 2022, 

de Belastingdienst hierover vragenbrieven zal sturen. Daarom is 

het belangrijk om het gebruikelijk loon voor 2023 opnieuw te 

bepalen met inachtneming van de afschaffing van de 

doelmatigheidsmarge.  

Wilt u advies over de hoogte van uw gebruikelijk loon? Wij helpen 

u graag verder. 
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