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Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn
eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten
goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zaken doen met
zijn eigen bv. Denk aan het sluiten van een geldlening met de bv, het ter beschikking
stellen van een bedrijfspand aan de bv of het beleggen vanuit de bv. Maar wat uw
plannen ook zijn, houd het altijd zakelijk!

Investeren in eigen bedrijfspand
In de huidige markt is het investeren in en financieren van eigen vastgoed bepaald geen
sinecure. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u wel de mogelijkheden heeft om te investeren
in een eigen bedrijfsruimte. Dit roept de vraag op wie er gaat investeren. U als dga? Het
bedrijfspand komt dan op uw naam te staan. Of kunt u beter kiezen voor een investering
vanuit de bv?

Let op: investeren vanuit privé of vanuit de bv wordt fiscaal verschillend behandeld.
Wat in uw situatie het voordeligst is, kan uw adviseur u voorrekenen.

Op naam van de bv
De keuze om het eigen bedrijfspand vanuit de bv aan te houden, wordt naast de fiscaliteit
ook bepaald door de aanwezige bedrijfsrisico’s en uw toekomstplannen. We zien vaak dat
het bedrijfspand wordt afgezonderd van de risico’s van de onderneming. Zeker als het pand
tevens dient als beleggingsobject, bijvoorbeeld ter belegging van pensioengelden in eigen
beheer. Vanuit de bv wordt het pand vervolgens verhuurd aan de werkmaatschappij. De
huuropbrengsten – na aftrek van onder meer afschrijvingen en financieringskosten – zijn als
winst onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Een latere verkoopwinst of -
verlies behoort eveneens tot de fiscale winst.

Tip: het onderbrengen van het bedrijfspand in een aparte bv maakt een toekomstige
bedrijfsoverdracht gemakkelijker te structureren en te financieren.

Op naam van de dga
Indien u ervoor kiest om vanuit privé te investeren in een pand, bepaalt de ‘verwantschap’
met de gebruiker (huurder) de fiscale behandeling van de opbrengsten. Verhuurt u het
privépand aan een bv waarin u een aanmerkelijk belang houdt, dan valt het pand onder de
terbeschikkingstellingsregeling (TBS-regeling). De huurinkomsten, afschrijvingen en
exploitatielasten alsmede boekwinsten en verliezen op het pand behoren tot uw box 1-
inkomen. Let wel: bent u gehuwd en behoort het pand tot de algehele of beperkte
gemeenschap van goederen, dan wordt dit box 1-inkomen voor 50/50 aan u en uw
echtgenote toegerekend.

Voor de hoogte van de fiscaal aftrekbare afschrijvingslasten wordt uitgegaan van de
bodemwaarde. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een pand in eigen gebruik en
een beleggingspand. De bodemwaarde voor een eigen bedrijfspand is gelijk aan 50% van de
WOZ-waarde. Kwalificeert het pand als een beleggingsobject, dan geldt als bodemwaarde
100% van de WOZ-waarde.

Let op: onder voorwaarden wordt voor de fiscale afschrijvingen een beleggingspand
gelijkgesteld met een pand in eigen gebruik. Het beleggingspand dient dan ter
beschikking te staan aan een verbonden partij.

Verhuurt u het pand aan uw meerderjarige kinderen of aan derden, dan valt het pand in box
3 en wordt het pand via de rendementsheffing belast. De netto-inkomsten zelf blijven buiten
de heffing.
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Tip: onder de TBS-regeling worden de opbrengsten weliswaar belast tegen het
progressieve IB-tarief tot maximaal 52%, effectief is dit voor de dga maar 45,76%. U
profiteert namelijk van de TBS-vrijstelling van 12% (2013)!

Geldleningen
Een geldverstrekking tussen de dga en de bv moet volgens de fiscale regels aan zakelijke
voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan een schriftelijke overeenkomst met daarin in ieder
geval een aflossingsschema en een reëel rentepercentage. Bovendien zijn er bij voorkeur
zekerheden gesteld. Om te beoordelen of de overeenkomst zakelijk is, moet u zichzelf
afvragen of uw bv een dergelijke leningsovereenkomst ook zou zijn aangegaan met een
onafhankelijke derde.

Tip: heeft u al een leningsovereenkomst, laat deze dan regelmatig door uw adviseur
checken. Zo bent u er zeker van dat alles nog steeds in orde is.

Lenen aan de bv
Leent u geld aan uw bv, dan is de zakelijke rente die de bv aan u betaalt als bedrijfslast
aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. U zelf krijgt te maken met de TBS-regeling. Dat
betekent dat de rente op de geldlening in box 1 progressief is belast. Ook hiervoor geldt de
TBS-vrijstelling van 12%. Wordt er een onzakelijk hoge rente afgesproken? Voor de
aftrekbare rente (bij de bv) en de belastbare rente (bij de dga) wordt dan uitgegaan van een
normale zakelijke rente. Het meerdere, niet-zakelijke voordeel wordt mogelijk gezien als een
vermomde winstuitdeling en is bij u belast in box 2 (aanmerkelijk belang; 25%-tarief) en bij
de bv (als verkapt dividend) niet aftrekbaar.

Lenen van de bv
Leent u geld van uw bv, dan kunt u dit doen in uw hoedanigheid als werknemer of als
aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, omdat de fiscale
gevolgen in beide situaties anders zijn.

Let op: voorkom bij het lenen dat de bv in financiële problemen kan komen. De bv
moet aan haar (betalings)verplichtingen kunnen blijven voldoen. Dit is van nog groter
belang als de bv ook een pensioen of stamrecht in eigen beheer heeft.

Voor personeelsleningen geldt dat het voordeel van een rentekorting in beginsel tot het loon
behoort. Echter, voor de regels omtrent de hoogte van het belastbaar voordeel is van belang
of u wel of niet reeds bent overgestapt op de werkkostenregeling (WKR). Maakt u nog geen
gebruik van de WKR, dan is het rentevoordeel onbelast als de geldlening bestemd wordt
voor de aanschaf van zaken waarvoor anders ook een belastingvrije vergoeding mogelijk is.
Is dit laatste niet het geval, dan is sprake van belastbaar loon, voor zover de rente lager is
dan het in de wet opgenomen normpercentage van 3% (2013). Onder de WKR daarentegen
geldt dit normpercentage niet. Het rentevoordeel vormt voor de waarde in het economisch
verkeer belastbaar loon. U kunt dit voordeel wel meenemen binnen de vrije ruimte van de
WKR. Er is een belangrijke uitzondering als de personeelslening gebruikt wordt voor de
eigen woning. Zowel onder de WKR als onder de oude regeling voor belastingvrije
vergoedingen en verstrekkingen, wordt de waarde van de rentekorting onder voorwaarden
op nihil gesteld.

Als u als aandeelhouder leent, staat ook hier het zakelijk handelen voorop. Is dat niet het
geval, dan kan er sprake zijn van een verkapte winstuitdeling; bij de bv resulterend in een
winstcorrectie en bij u als een rentevoordeel belast in box 2 (25%). Echter, indien de lening
als eigenwoningschuld geldt, kunt u het belaste rentevoordeel wel vervolgens als
eigenwoningrente in box 1 in aftrek brengen.



DRV Accountants & Adviseurs | Zakendoen met uw eigen bv | Versie 02-08-2013 4

Lenen om te sparen
Door geld op zakelijke condities te lenen van uw bv en het geleende geld vervolgens op een
privérekening te zetten, kunt u in de praktijk een onbelast rentevoordeel (marge) realiseren.
Zolang u hiermee binnen de grenzen van normaal vermogensbeheer blijft, vindt u de
hoogste rechter aan uw zijde.

Tip: bij een rekening-courant met afwisselend debet- en creditstanden heeft de
staatssecretaris goedgekeurd dat er onder voorwaarden geen rente in box 1 in
aanmerking hoeft te worden genomen als het saldo van de rekening-
courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en
niet lager dan € 17.500 negatief. De bv mag in dat geval de rentekosten ook niet in
aftrek brengen.

Lenen voor de eigen woning
Gaat u na 1 januari 2013 met uw bv een lening aan voor de aanschaf, verbouwing of
onderhoud van een eigen woning, dan kunt u de op deze lening door u aan de bv betaalde
rente alleen als eigenwoningrente in box 1 aftrekken, indien vastligt dat de lening ten minste
annuïtair in maximaal dertig jaar volledig wordt afgelost. Daarnaast moet u zelf de
leningsvoorwaarden en de rentebetalingen bij de Belastingdienst gaan melden op straffe van
niet-aftrekbaarheid.

Het blijft voor u als dga mogelijk om de op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld
geheel of deels te herfinancieren via uw bv met behoud van de oude fiscale regels, dus
zonder de genoemde verplichte annuïtaire aflossing. Voor op 31 december 2012 bestaande
leningen gelden in beginsel de oude regels en ontbreekt de meldingsplicht.


