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Fiscaliteiten

Stamrecht-bv,
voorzichtig ermee !
In de praktijk komt het regelmatig voor dat bij een voortijdige beëindiging van een
dienstbetrekking aan de werknemer, met of zonder tussenkomst van de
kantonrechter, een schadevergoeding wordt betaald. In de volksmond spreekt men
van een “gouden handdruk”. Peter van den Brink over de fiscale consequenties.
“Er zijn vanuit fiscaal oogpunt drie alternatie
ven om een ontslagvergoeding aan te beste
den”, opent Peter van den Brink. Hij somt op:
– Directe uitbetaling en inhouding van
belasting;
– Aanwending als koopsom voor een stam
recht door storting bij een bank of ver
zekeringsmaatschappij;
– Aanwending als koopsom voor een stam
recht bij een zogenoemde stamrecht-bv.

taal wordt uitgekeerd. Uiterlijk bij het berei
ken van de AOW- leeftijd moeten de uitkerin
gen ingaan. Ook kan worden afgesproken dat
bij eerder overlijden de uitkeringen toekomen
aan de partner en/ of kinderen. Door uitstel
van belastingheffing en door het mogelijk
kunnen toepassen van lagere belastingtarie
ven bij uitkering, kan men een fiscaal voor
deel behalen”, legt Peter van den Brink uit.

Een algemeen, eenduidig antwoord op de
vraag wat de beste oplossing is voor een
ontslaguitkering, is niet te geven. Het hangt
af van de omstandigheden: de hoogte van
de ontslagvergoeding, de kans dat snel weer
een baan wordt gevonden, wil je het geld
gebruiken voor een onderneming et cetera.”

“De bv ontvangt de ontslagvergoeding en
belegt dit kapitaal. Aan de bv zijn in beginsel
geen eisen gesteld op welke manier dit kapi
taal moet worden belegd. Natuurlijk moet
de bv uiteindelijk wel in staat zijn om de
ontvangen ontslagvergoeding aan jou te
kunnen uitkeren.
Dit opent mogelijkheden voor je om over het
geld te beschikken, zonder dat hierover
direct al belasting is verschuldigd.”

Uitstel van belastingheffing

“Wanneer je na een gedegen afweging de
ontslagvergoeding in een stamrecht-bv
onderbrengt, is de ontslagvergoeding onder
voorwaarden vrijgesteld van loonbelasting.
De bv moet het bedrag dat zij heeft ontvan
gen (het stamrecht) uiteindelijk in termijnen
gaan uitbetalen aan jou als gerechtigde.
Vanaf dat moment zijn de uitkeringen belast.
Je kunt als aandeelhouder binnen bepaalde
grenzen echter zelf bepalen wanneer dit kapi

Beleggen gelden in de stamrecht-bv

Stamrechtproject van de
Belastingdienst

In de praktijk komt het nog wel eens voor
dat bij ingang van de uitkeringen het
gestorte stamrechtkapitaal niet meer volle
dig aanwezig is. Dit kan verschillende oorza
ken hebben:
– slechte beleggingsresultaten of onderne
mingsresultaten;
– aanwending voor de financiering van een
verlieslatende onderneming;
– de schuldenaar/ aandeelhouder kan een
lening van de bv niet of niet volledig terug
betalen.
De Belastingdienst heeft dit ook geconsta
teerd en zij ziet hierdoor toekomstige belas
tingopbrengsten verdwijnen. Immers wan
neer de bv niet in staat is tot belaste
uitkeringen, zal belastingderving optreden.
In 2013 is de Belastingdienst gestart met het
“stamrechtproject”. Naast voorlichting aan
het publiek en aan fiscale intermediairs, gaat
zij stamrecht-bv’s extra controleren.

Peter van den Brink FB

De Belastingdienst heeft aangekondigd in
eerste instantie te gaan controleren:
– stamrecht-bv’s waarvan de uitkeringsge
rechtigden tussen de 60 en 65 jaar oud
zijn;

– s tamrecht-bv’s die in de afgelopen vijf jaar
zijn opgericht.
De eerste vragenbrieven zijn inmiddels ver
stuurd.

Naheffing loonbelasting en
revisierente

Doelstelling van het project is om door voor
lichting de voorwaarden alsmede de rechten
en plichten duidelijker naar voren te bren
gen. Voldoet men niet aan de voorwaarden
dan zal men sancties opleggen om daarmee
de belastingheffing zeker te stellen.
Peter vervolgt: “Indien een stamrecht wordt
afgekocht, vervreemd of formeel of feitelijk
voorwerp van zekerheid wordt, dan kan de
Belastingdienst over de waarde van het
stamrecht direct loonbelasting naheffen. De
verschuldigde belasting bedraagt dan 52%
met als boete ook nog 20% revisierente.
Totaal maar liefst 72%. Een voorbeeld hiervan
is wanneer een aandeelhouder het hele
stamrechtkapitaal heeft opgenomen voor
consumptieve bestedingen en deze niet
meer kan terugbetalen.”

Voorzichtigheid geboden

“Het is van belang om bedachtzaam met het
kapitaal in een stamrecht-bv om te gaan.
Zorg dat op zakelijke voorwaarden wordt
geleend van de bv en dat het kapitaal in de
toekomst kan worden uitbetaald. Een goede
begeleiding door professionals is hierbij
essentieel”, adviseert Peter van den Brink.
“Wij hebben ruime ervaring in de advisering
over ontslaguitkeringen en de oprichting en
begeleiding van een stamrecht-bv. Wie hier
over advies wil of een quick scan van de
reeds bestaande stamrecht-bv, kan gerust
met ons contact opnemen”, nodigt Peter uit.
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