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Lenen van de BV bestraft met
de dga-taks?
Het is vrij lucratief om geld vanuit je BV aan jezelf uit te lenen. Daar
waar dividenduitkeringen uit je BV direct worden belast, ben je over
leningen (behalve over de rente) geen belasting verschuldigd. Op
Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet echter maatregelen aangekondigd
die excessief lenen bij de eigen vennootschap moet gaan ontmoedigen.
		 Jeroen Govers, belastingadviseur bij
Tijssen cs, legt uit: “Door te lenen van de
eigen BV kan de belastingheffing (in box 2
en vervolgens ook box 3) langdurig worden
uitgesteld en in bepaalde situaties zelfs
worden afgesteld. Dat is een doorn in het
oog van het kabinet, en zodoende is inmiddels voorgesteld om schulden aan de eigen
BV boven de € 500.000 te gaan belasten.
Deze maatregel, in de volksmond ook wel
“dga-taks” genoemd, dient in te gaan per
1 januari 2022.
Op dit moment ligt er slechts een concept
wetsvoorstel. Naar verwachting wordt het
uiteindelijke voorstel in de zomer van 2019
ingediend bij de Tweede Kamer. Hoe de
definitieve regeling er uit zal zien, is nog
niet bekend. Desalniettemin is het raadzaam om hier alvast op voor te sorteren.”

Hoe ziet de voorgestelde maatregel
er uit?

moeten dan wel worden afgedekt door
hypothecaire zekerheid, een gang langs de
notaris is daarbij onvermijdelijk.
Het drempelbedrag van € 500.000 geldt
voor partners gezamenlijk. Deze regeling
is zodoende niet te omzeilen door schulden
aan de BV op te splitsen tussen jezelf als
ab-houder en je partner; de schulden zullen
bij elkaar worden opgeteld.
De regeling is verder ook van toepassing op
schulden die zogeheten verbonden per
sonen (onder andere (klein)kinderen) hebben aan de BV. Ook deze schulden tellen
mee voor de € 500.000 limiet. Het bovenmatige deel wordt daarbij toegerekend aan
en als fictief dividend belast bij de ab-
houder, tenzij de verbonden persoon zelf
een aanmerkelijk belang heeft.

Jeroen Govers vervolgt: “Het voorstel richt
zich op houders van een aanmerkelijk
belang. Van een ab-houder is kort gezegd
sprake, wanneer iemand zelfstandig of
samen met zijn partner tenminste 5% van
de aandelen in een vennootschap heeft.”

Heb je schulden aan je eigen BV, en
bedragen die in totaal meer dan
€ 500.000? Probeer dan om deze schulden waar mogelijk af te bouwen om
(extra) belastingheffing vanaf 2022 te
voorkomen.

Vanaf 1 januari 2022 mag een ab-houder
maximaal € 500.000 aan totale schuld bij
de eigen BV hebben. Hieronder vallen
zowel leningen als rekening-courantverhoudingen. Is de schuldpositie hoger dan
het grensbedrag van € 500.000, dan zal het
meerdere als een fictieve dividenduitkering
worden belast met 26,9% (box 2 tarief in
2022).

Het wetsvoorstel is overigens geen vrij
brief voor eventuele schulden lager dan
€ 500.000. Hoewel in die situatie de nieuwe
maatregel niet aan de orde komt, kan en
mag de Belastingdienst ook deze lagere
schulden in de toekomst blijven toetsen op
zakelijkheid.

Leningen die bij de BV zijn of worden aangegaan voor de financiering van de eigen
woning blijven onder voorwaarden buiten
de voorgestelde regeling. Eigen woning
leningen aangegaan na 1 januari 2022

Jeroen: “Vanuit onder meer diverse
beroepsorganisaties is veel weerstand tegen
het huidige conceptwetsvoorstel. Hoewel
er over het algemeen begrip is voor het
terugdringen van excessieve leningen,
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schiet de huidige maatregel te ver door
omdat het onder andere leidt tot dubbele
belastingheffing. Verder is er geen overgangsmaatregel getroffen voor reeds
bestaande leningen, m.u.v. de bij de eigen
BV afgesloten eigen woning leningen.”

Wat te doen?
“We moeten afwachten hoe de definitieve
regeling er uit zal zien. Hopelijk wordt nog
rekening gehouden met de kritiek vanuit
de praktijk. Het kabinet heeft wel een
duidelijk signaal afgegeven om excessieve
leningen te ontmoedigen. Het is daarom
raadzaam om vroegtijdig te anticiperen op
deze regeling en een start te maken om de
schulden bij de eigen BV (leningen en
rekening-courantverhouding) voor zo ver
als mogelijk af te lossen”, adviseert Jeroen
Govers afsluitend.
Meer weten over dit onderwerp?
Neem contact op met Tijssen cs.

Weerstand tegen deze maatregel

T. (024) 356 0217 – www.tijssen-cs.nl

JAARGANG 20 2019 • NUMMER 2

7

