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Arjen Schepen

Inhoud

• Covid-19: Financiële maatregelen

• Actueel: Wetsvoorstel Excessief lenen DGA ingediend

Verkenning herziening Box 3: Staatssecretaris Vijlbrief kom in de zomer met 
eenvoudiger voorstel, waarbij kleinere spaarders en beleggers worden ontzien
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Financiële Covid-19 maatregelen

Verschillende typen financiële maatregelen

• Vergoedingsmaatregelen
• Financieringsmaatregelen
• Belastingmaatregelen

• Ondernemers
• Particulieren
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Covid-19  |  Vergoedingsmaatregelen Ondernemers
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

• Vergoeding max 90% loonkosten bij verwachte omzetdaling minimaal 20% over 4 maanden
• NOW 2.0 periode loopt van juni t/m september, aan te vragen vanaf 6 juli

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
• Voor bedrijven met max 250 werknemers en omzet daling van minimaal 30% in periode juni t/m 

oktober
• Vergoeding deel vaste lasten, exacte berekening wordt uitgewerkt per sector

Tegemoetkoming voor ondernemers getroffen sectoren (Togs)
• Eenmalige tegemoetkoming € 4.000, bij omzetverlies van minimaal € 4.000

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
• Aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het 

sociaal minimum daalt. Aanvulling tot € 1.050 (alleenstaand), € 1.500 (samenwonend)
• Lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen
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Covid-19  |  Financieringsmaatregelen (1) Ondernemers

Verruiming Borgstelling MKB-bedrijven (BMKB), RVO
• Ondernemingen max 250 werknemers
• Omvang borgstelling voor kredieten verhoogd van 50% naar 75% (tot kredietbehoefte 

€ 266.667)
• Max BMKB-krediet € 1,5mio
• Langere looptijd (4 ipv 2 jaar)
• Lagere provisie

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), RVO
• 50% staatsgarantie voor kredieten van >  € 1,5mio (en max € 150mio)
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Covid-19  |  Financieringsmaatregelen (2) Ondernemers

Corona Overbruggingslening (COL), via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
• Start ups / Scale ups / Innovatieve bedrijven 
• Financiering van € 50k - € 2mio
• Boven € 250k: voorwaarde co-financiering aandeelhouders 
• Snelle afhandeling, rente 3%

Klein Krediet Corona (KKC)
• 95% staatsgarantie voor kleine kredieten van € 10k - € 50k

Ondersteuning Qredits leningen (micro-krediet)
• Voor 6.000 bestaande financieringen: uitstel aflossingsverplichtingen, rentekorting
• Ruimte voor 2.000 overbruggingsfinancieringen
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Covid-19  |  Belastingmaatregelen (1) Ondernemers

Bijzonder uitstel van belasting voor Ondernemers,
• Wordt automatisch verleend voor 3 maanden (regeling loopt tot 1 oktober 2020) 
• Uitstel langer dan 3 maanden, 2 voorwaarden:

• Geen bonussen of dividend uitkeren
• Geen inkoop van eigen aandelen

Langer uitstel mogelijk, schulden tot € 20.000 simpele bewijsvoering, erboven op basis van 
verklaring derde deskundige

Tijdelijke verlaging (tot 1 oktober 2020) invorderingsrente van 4% naar 0,01% (alle 
belastingschulden)

Tijdelijke verlaging (tot 1 oktober 2020) belastingrente van 4% (8% voor Vpb) naar 0,01%
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Covid-19  |  Belastingmaatregelen (2) Ondernemers

Verlaging gebruikelijk loon (verlaging max gelijk aan daling omzet) 

Soepele hantering urencriterium in periode 1 maart tot 1 oktober 2020

Hogere werkkosten vergoeding: 3% (ipv 1,7%) tot een fiscale loonsom van € 400.000 
(daarboven de normale 1,2%)

Inwerkingtreding wet Excessief lenen DGA met aan jaar uitgesteld tot 1 januari 2023
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Covid-19  |  Financiële maatregelen Particulieren

Vergoedingsmaatregelen
• Compensatie eigen bijdrage kinderopvang (periode tm 8 juni)

Financieringsmaatregelen
• Uitstel aflossing en rentebetaling hypothecaire lening

• Melding tussen 12 maart en 30 september 2020 bij kredietverstrekker. 
• De betaalpauze is maximaal 6 maanden.
• De betaalpauze gaat uiterlijk in op 1 oktober 2020 
• Let op voorlopige teruggave IB

• Vangnet NHG, maximaal 9% van het hypotheekbedrag aan achterstand oplopen

Belastingmaatregelingen
• Uitstel aangifte IB 2019
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• Wetsvoorstel ingediend op 17 juni jl 2020, inwerkingtreding 1 januari 2023
• Outline is dat schulden van een DGA aan zijn BV tot het inkomen uit aanmerkelijk 

belang als fictief regulier voordeel worden gerekend indien en voor zover de 
schuld meer bedraagt dan € 500.000.

• Omvang aanmerkelijk belang niet relevant, het geldt voor alle aanmerkelijk-
belangaandeelhouders van de vennootschap, waarbij fiscale partners wel worden 
samengenomen

• Het gaat om alle civielrechtelijke schuldverhoudingen per einde van het 
kalenderjaar

• Hypothecaire eigenwoning schulden blijven buiten beschouwing
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Excessief lenen DGA

Excessief lenen DGA

• Nieuw fictief regulier voordeel art. 4.13 lid 1 letter f

“het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of 
indirect heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk 
belang heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt 
verstaan: alle civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.”
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Excessief lenen DGA

• Bovenmatig deel: artikel 4.14a
Lid 1 Bovenmatig deel van de schulden bestaat uit:
• Als positief bedrag: totale som van de schulden, voor zover deze het 

maximum bedrag van het 2e lid overstijgen
• Als negatief bedrag: totale som van de schulden, voor zover deze lager zijn 

dan het maximum bedrag, maar niet lager dan hetgeen eerder ogv art. 4.13 lid 
1 letter f in aanmerking zijn genomen als fictief regulier voordeel

Lid 2 het maximumbedrag is:
• € 500.000
• Vermeerderd met bedragen die eerder ogv art. 4.13 lid 1 letter f in aanmerking 

zijn genomen als fictief regulier voordeel
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Excessief lenen DGA

Voorbeeld 1
• DGA heeft 100% aandelen van zijn holding
• Lening ultimo 2023 bedraagt 700.000 (geen EWS)
• Fictief regulier voordeel bedraagt € 700.000 - € 500.000 = € 200.000
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Excessief lenen DGA

Voorbeeld 1
• DGA heeft 100% aandelen van zijn holding
• Lening ultimo 2023 bedraagt 700.000 (geen EWS)
• Fictief regulier voordeel bedraagt € 700.000 - € 500.000 = € 200.000

• In 2024 lost de DGA € 80.000 af uit eigen middelen, schuld ultimo € 620.000
• Fictief regulier voordeel bedraagt € 620.000 – (€ 500.000 + € 200.000) = -/-

€ 80.000
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Excessief lenen DGA

Voorbeeld 1
• DGA heeft 100% aandelen van zijn holding
• Lening ultimo 2023 bedraagt 700.000 (geen EWS)
• Fictief regulier voordeel bedraagt € 700.000 - € 500.000 = € 200.000

• In 2024 lost de DGA € 80.000 af uit eigen middelen, schuld ultimo € 620.000
• Fictief regulier voordeel bedraagt € 620.000 – (€ 500.000 + € 200.000) = -/-

€ 80.000

• In 2025 lost de DGA nog eens € 300.000 af, schuld ultimo € 320.000
• Fictief regulier voordeel bedraagt € 320.000 – (€ 500.000 + € 200.000 - € 

80.000) = -/- € 300.000, maar maximaal het bedrag dat eerder in aanmerking 
is genomen  € - 120.000
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Excessief lenen DGA

Voorbeeld 2
• DGA heeft 100% aandelen van zijn holding
• Lening ultimo 2023 bedraagt 700.000 (geen EWS)
• Fictief regulier voordeel bedraagt € 700.000 - € 500.000 = € 200.000

• In 2024 lost de DGA € 80.000 af door dividend uit te keren, schuld ultimo € 
620.000

• Fictief regulier voordeel bedraagt € 620.000 – (€ 500.000 + € 200.000) = -/-
€ 80.000

• Regulier voordeel bedraagt € 80.000
• Belastbaar inkomen bedraagt nihil
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Excessief lenen DGA

Terug naar voorbeeld 1, verloop feitelijke heffing
• DGA heeft 100% aandelen van zijn holding
• Lening ultimo 2023 bedraagt 700.000 (geen EWS)
• Heffing 2023 over fictief regulier voordeel: 26,9% van € 200.000  heffing € 

53.840

• Fictief regulier voordeel 2024 = -/- € 80.000
• Verliesverrekening Box 2 (art. 4.49): 1 jaar terug, 6 jaar vooruit, binnen de box
• Verrekenbaar verlies uit AB met Box 2 inkomen 2023  teruggave € 21.536

• Fictief regulier voordeel 2025 = -/- € 120.000
• Geen teruggave maar verrekenbaar verlies uit AB, 6 jaar vooruit
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Excessief lenen DGA

• Bovenmatig bedrag: artikel 4.14a
Lid 3: bedragen gelden voor belastingplichtige en partner tezamen
Lid 4: er wordt uitgegaan van de nominale waarde van de schulden
Lid 6: eigenwoningschulden ex art. 3.119a blijven buiten beschouwing, voor zover 
ter zake hiervan hypothecaire zekerheid is gevestigd

• Anti-ontgaangsbepaling: artikel 4.14b
Lid 1: schulden van een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de 
belastingplichtige of van zijn partner die een schuld hebben aan de AB-
vennootschap van belastingplichtige en voor voor hen geen schuld in de zin van 
art. 4.14 vormen, gelden voor de belastingplichtige ook als schuld
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Excessief lenen DGA

Oplossingsrichtingen en knelpunten
• Aflossen uit privé vermogen
• Indien niet mogelijk: Dividenduitkering om op € 500.000 + EWS te komen 

(AB-heffing over exces komt toch)
• Eventueel bancair financieren, in privé of in de BV (claim bruteren (factor 1,37, 
 37% financiering nodig voor de AB-heffing))

• Aflossingsmogelijkheden bij vanuit de BV gefinancierd vastgoed beperkter dan 
bij liquide beleggingen, bovendien overdrachtsbelasting evt extra kosten bij 
overheveling naar BV

• Let op overschrijden € 500.000 grens door rentebijschrijvingen
• Advisering op basis van “BV-privé”- en rendementsafwegingen
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