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Speciale editie
Deze nieuwsbrief is anders dan anders. Dit heeft te maken met het feit dat de meeste
(financiële) berichten momenteel gaan over de coronacrisis en de steunmaatregelen die
hiermee gemoeid zijn. Om u toch ook van andere relevante informatie te voorzien, bieden wij
u in deze speciale editie drie onderwerpen aan die uitgebreider zijn uitgewerkt. Waar nodig,
haken we aan bij corona-ontwikkelingen.

De onderwerpen die in deze speciale MKB-Nieuwsbrief aan de orde komen zijn:
1. Zakendoen met uw eigen bv
2. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf
3. Personeel inlenen in 2020
Heeft u vragen over een van deze onderwerpen, neem dan contact met ons op.
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1.

Zakendoen met uw eigen bv

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw
eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed
zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv.
Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen
van een bedrijfspand.
Investeren in eigen bedrijfspand
In de huidige markt – en met de gevolgen van de coronacrisis voor de meeste ondernemers
duidelijk merkbaar – is het investeren in en het financieren van eigen vastgoed bepaald geen
sinecure. Mocht u wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen
bedrijfsruimte, dan is het de vraag 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, kunnen wij 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 als belegging van reeds opgebouwde
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 winst of verlies bij verkoop 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.
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Op naam van de dga
Kiest u ervoor om vanuit privé te investeren in een pand en verhuurt u dit privépand aan uw
bv, 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 echtgen(o)t(e) toegerekend.
Voor de hoogte van de fiscaal aftrekbare afschrijvingslasten moet u rekening houden met
een beperking. Dat geldt ook als de bv het bedrijfspand aanhoudt. Afschrijving is niet meer
mogelijk als de boekwaarde van het pand de bodemwaarde heeft bereikt. Deze
bodemwaarde is sinds 1 januari 2019 in de meeste gevallen beperkt tot 100% van de WOZwaarde van het pand.
Let op!
Voor een recent in eigen gebruik genomen pand waarop al voor 1 januari 2019 is
afgeschreven, geldt een overgangsregeling van maximaal drie boekjaren. Stel dat een pand
in juli 2018 in gebruik is genomen, dan gelden in 2019, 2020 en 2021 nog de bestaande
afschrijvingsregels van 2018.
Tip!
Onder de TBS-regeling worden de opbrengsten weliswaar belast tegen het progressieve IBtarief tot maximaal 49,5%, effectief is dit voor de dga maar 43,56%. U profiteert namelijk van
de TBS-vrijstelling van 12% (2020)!
Geldleningen
Iedere transactie tussen u en de bv moet zakelijk verlopen. Dat geldt ook voor de
geldverstrekking tussen de dga en de bv. Denk hierbij aan een schriftelijke
leningsovereenkomst met daarin in ieder geval een aflossingsschema en een reëel
rentepercentage. Bovendien moeten er zekerheden zijn gesteld. Om te beoordelen of de
overeenkomst zakelijk is, moet u zichzelf afvragen of u of de bv een dergelijke
leningsovereenkomst tegen dezelfde voorwaarden ook zou zijn aangegaan met een
onafhankelijke derde.
Tip!
Heeft u al een leningsovereenkomst, laat deze dan regelmatig door ons 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? Dan wordt voor
de aftrekbare rente (bij de bv) en de belastbare rente (bij de dga) 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) en bij de bv (als
verkapt dividend) niet aftrekbaar.
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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.
Bij een personeelslening – u leent in uw hoedanigheid als werknemer – kan sprake zijn van
een rentevoordeel. Dat is het geval als u geen of minder rente betaalt over de lening dan bij
een kredietverlener. Het rentevoordeel vormt voor de waarde in het economisch verkeer
belastbaar loon. Deze waarde kunt u bepalen door de rente van verschillende banken te
vergelijken. Het belaste rentevoordeel kan worden opgenomen in de ‘vrije ruimte’ van de
werkkostenregeling.
Er is een uitzondering als u de personeelslening gebruikt voor de eigen woning. Het
rentevoordeel van een dergelijke lening moet tot uw belastbaar loon worden gerekend. Het
voordeel is loon in natura waarover uw bv als werkgever verplicht loonheffingen moet
berekenen. Het belaste rentevoordeel mag dus niet worden opgenomen in de vrije ruimte
van de werkkostenregeling. Wel mag u het belastbare eigenwoningrentevoordeel in aftrek
brengen binnen de eigenwoningregeling in uw aangifte inkomstenbelasting. Het maximum
aftrekpercentage is voor 2020 bepaald op 46.
Gebruikt u de lening voor het kopen van een (elektrische) fiets of elektrische scooter, dan is
het rentevoordeel onbelast.
Let op!
Soms kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat een personeelslening voor
een dga niet mogelijk is. Dit is met name het geval als de mogelijkheid van een
personeelslening alleen openstaat voor de dga zelf en niet voor andere werknemers van de
bv.
Als u als aandeelhouder leent, staat ook hier het zakelijke handelen voorop. Leent u voor
consumptieve doeleinden of bijvoorbeeld om hiermee in privé te beleggen, dan valt de lening
als schuld bij u in box 3. De door u aan de bv betaalde rente is bij u niet aftrekbaar, maar bij
de bv als ontvangen rente wel belast.
Let op!
Geld lenen van de bv voor beleggingen in privé is alleen aantrekkelijk als het rendement op
deze beleggingen hoger is dan de nettorente die u aan de bv moet betalen.
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Rekening-courant
In de praktijk hebben veel dga’s een rekening-courantverhouding met de bv. Bij een
rekening-courant met afwisselende debet- en creditstanden heeft de staatssecretaris van
Financiën 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 is dan € 17.500 negatief. De bv
mag in dat geval de rente niet in aanmerking nemen. U mag een eventuele rekeningcourantschuld niet in box 3 opnemen.
Let op!
Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele jaar
over het hele bedrag rente worden berekend.
Sparen in de bv
U kunt ook sparen in uw bv en privékapitaal als vermogen in de bv brengen. Het werkelijke
rendement is dan bij de bv belast, in plaats van een forfaitair rendement dat bij u in box 3
belast is en hoger wordt verondersteld naarmate uw vermogen groter is. Met name als u de
risico’s van beleggen wilt vermijden, is dit een optie om te overwegen.
Let op!
Vanaf 2022 is men voornemens de belastbaarheid van vermogen in box 3 te wijzigen en het
rendement afhankelijk te maken van de vraag of uw vermogen al dan niet op een
spaarrekening staat. Als de heffing in box 3 inderdaad op deze manier gewijzigd wordt, is er
nauwelijks meer verschil in te betalen belasting tussen sparen in de bv of in privé.
Let op!
Sparen in de bv kan ook dan nog wel aantrekkelijk zijn als u toeslagen krijgt. Vermogen in
uw bv telt immers niet mee voor de vermogenstoets die bij toeslagen geldt en die als gevolg
heeft dat u vanaf een bepaald vermogen geen recht meer heeft op de meeste toeslagen.
Wetsvoorstel nieuwe maatregelen
Het kabinet wil per 1 januari 2022 een rekening-courantmaatregel invoeren om excessief
lenen van de dga bij de eigen bv te ontmoedigen, in de volksmond ‘dga-taks’ genoemd.
Hiervoor is een wetsvoorstel in de maak. De maatregel houdt kort gezegd in dat het bedrag
dat boven € 500.000 wordt geleend bij de dga als inkomen uit aanmerkelijk belang in
aanmerking wordt genomen. De drempel van € 500.000 in de rekening-courant geldt voor de
dga en zijn partner gezamenlijk. Deze maatregel geldt voor alle schulden, ongeacht
waarvoor deze zijn aangegaan. Alleen bestaande en nieuwe eigenwoningschulden zijn
uitgezonderd.
Let op!
Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.
Lenen voor de eigen woning
De bv kan u ook een lening verstrekken voor de aanschaf, verbouwing of het onderhoud van
een eigen woning. Uitgaande van een reële leningsovereenkomst is de rente voor u als
eigenwoningrente aftrekbaar in box 1 tegen maximaal een tarief van 46% (2020) en bij de bv
belast. Met ingang van 2013 moet een nieuwe eigenwoninglening aan aflossingseisen

MKB Nieuwsbrief april 2020

voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Heeft u uw bestaande
eigenwoninglening bij de bv sindsdien verhoogd, dan moet u voor deze verhoging ook
rekening houden met de nieuwe regels. Voor het nieuwe leningdeel is de rente alleen nog
aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema
volledig wordt afgelost.
Let op!
Heeft u sinds 1 januari 2013 geld geleend voor de eigen woning bij de bv, dan geldt voor u
een informatieplicht. U moet de Belastingdienst tijdig informeren over deze hypothecaire
geldlening. Gegevens van de eigenwoninglening bij de bv kunt u doorgeven via uw jaarlijkse
aangifte inkomstenbelasting.
Let op!
De aftrek van de hypotheekrente in de hoogste belastingschijf is dit jaar (2020) beperkt tot
46% en volgend jaar tot 43% (2021). Het kabinet wil de hypotheekrenteaftrek versneld
stapsgewijs verder beperken tot 37,05% in 2023.
Tot slot
U kunt voordelig uit zijn als u zakendoet met uw eigen bv. In deze advieswijzer staan slechts
enkele mogelijkheden benoemd. Wij vertellen u er graag meer over.
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2.

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf

Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast
spelen fiscale en juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht
namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de
volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna. Waar moet u op letten bij een
bedrijfsoverdracht binnen de familie?
Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht
Bij de overdracht van een IB-onderneming moet u rekening houden met belastingclaims.
Inkomstenbelasting is aan de orde als de overdrager bij de bedrijfsoverdracht fiscale winst
realiseert.
Dat is het geval als de onderneming wordt verkocht voor meer dan de fiscale boekwaarde.
De overdrager realiseert dan stille reserves in vermogensbestanddelen en/of goodwill in de
onderneming. Daarover betaalt de overdrager het progressieve belastingtarief in box 1.
Let op!
Bij bedrijfsoverdracht moet u ook rekening houden met de desinvesteringsbijtelling. Dat is
een fiscale winstpost waarmee investeringsaftrek uit de laatste vijf jaar wordt gecorrigeerd
als voor meer dan € 2.400 wordt gedesinvesteerd. Ook vallen de fiscale reserves vrij bij de
bedrijfsoverdracht.

Wordt een onderneming verkocht met een onroerende zaak (bedrijfspand) op de balans?
Dan moet de overnemer overdrachtsbelasting betalen. Er is mogelijk – onder voorwaarden –
een vrijstelling van toepassing. Die komt verderop aan bod.
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Schenkt de overdrager de onderneming of verkoopt hij de onderneming voor een te laag
bedrag? Dan moet de overnemer schenkbelasting betalen. Er zijn vrijstellingen en
betalingsregelingen, maar daarvoor gelden voorwaarden. Die worden hierna globaal
besproken.
Tip!
De overdrager van een persoonlijke onderneming kan belastingheffing over de stakingswinst
uitstellen door een premie te betalen voor een zogenoemde stakingslijfrente of door premies
te storten op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. De lijfrentepremie komt
dan in aftrek op de belaste winst. De overdrager betaalt pas belasting als de uitkering uit de
lijfrente gaat vloeien. Ook kan de overdrager op deze manier de oudedagsreserve omzetten
in een lijfrente.
Is sprake van de overdracht van een bv en is de verkoopprijs hoger dan de verkrijgingsprijs
van de aandelen? Dan geniet de overdrager een boekwinst en dus inkomen uit aanmerkelijk
belang. Daarover moet hij 26,25% belasting betalen in box 2.
Tip!
De directe inkomstenbelastingheffing in box 2 bij verkoop van de aandelen kunt u voorkomen
met een holdingstructuur (de boekwinst die de holding-bv geniet door de verkoop van de
werk-bv valt namelijk onder de deelnemingsvrijstelling). Zet deze structuur wel tijdig op: de
fiscus kan een probleem maken van een verkoop binnen drie jaar na oprichting. Er is echter
een tegenbewijsregeling. Als u kunt aantonen dat u vóór de inbreng nog geen
onderhandeling heeft gestart met de koper, dan blijft de geruisloze inbreng in stand.
Bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting – persoonlijke onderneming
Een ‘beste’ manier om inkomstenbelasting te besparen bij bedrijfsoverdracht is er niet. Het
hangt af van de omstandigheden. Kijkend naar het familiebedrijf zal vaak sprake zijn van een
bekende die het bedrijf overneemt: de zoon of dochter of zelfs aangetrouwde familie. Het
moet wel iemand zijn die al in het bedrijf meewerkt. Er moet dan worden gekozen tussen
afrekenen of doorschuiven.
Afrekenen
Afrekenen betekent dat de bedrijfsoverdrager het bedrijf verkoopt en de stakingswinst
opgeeft aan de fiscus en daarover belasting betaalt. Hij mag € 3.630 stakingsaftrek van zijn
winst aftrekken. Ook is in het stakingsjaar de mkb-winstvrijstelling van 14% van toepassing.
Of de bedrijfsoverdrager daadwerkelijk inkomstenbelasting betaalt, hangt af van de omvang
van zijn gewone jaarwinst, stakingswinst, de stakingslijfrentepremie- en de stakingsaftrek.
Onverrekende verliezen
Afrekenen bij bedrijfsoverdracht kan bijvoorbeeld fiscaal voordelig zijn als de
bedrijfsoverdrager nog onverrekende verliezen heeft die hij kan verrekenen met de
stakingswinst of als hij de stakingswinst kan omzetten in een lijfrente. De bedrijfsoverdrager
betaalt op het moment van de bedrijfsoverdracht geen inkomstenbelasting, terwijl de
bedrijfsopvolger kan afschrijven over de hogere werkelijke waarde van de onderneming in
plaats van over de overgenomen fiscale boekwaarde. Ook heeft de bedrijfsopvolger dan
investeringsaftrek en mag hij – als hij starter is – willekeurig afschrijven.
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Tip!
Verkoopt de overdrager zijn persoonlijke onderneming aan een natuurlijke persoon en blijft
die de koopsom schuldig? Dan kan de overdrager kiezen voor maximaal tien jaar renteloos
uitstel van betaling van de inkomstenbelastingclaim. Hij moet dan wel de inkomstenbelasting
in gelijke, jaarlijkse delen aan de fiscus betalen. Voor de overnemer zijn er de hiervoor
beschreven voordelen. Om het uitstel van betaling moet worden verzocht en er moet
zekerheid worden gesteld.
Doorschuiven
Doorschuiven betekent dat de bedrijfsoverdrager het bedrijf verkoopt en dat de
bedrijfsopvolger de inkomstenbelastingclaim van de bedrijfsoverdrager overneemt. De
waarde van het bedrijf wordt op hetzelfde bedrag bepaald als bij de variant van afrekenen,
maar de (contante waarde van de) overgedragen inkomstenbelastingclaim komt er nog op in
mindering. Deze variant heet doorschuiven, omdat de bedrijfsopvolger in deze variant de
onderneming in zijn fiscale winstaangifte de fiscale boekwaarde van de overgenomen
onderneming hanteert.
Tip!
Heeft u iemand op het oog aan wie u de zaak wilt doorschuiven? Dat kan alleen als die
persoon al 36 maanden medeondernemer of medewerker is. Laat uw bedrijfsopvolger
daarom als medeondernemer of werknemer ten minste 36 maanden voorafgaand aan de
overdracht meedraaien in het bedrijf.
De bedrijfsopvolger neemt de fiscale boekwaarde over en gaat na de doorschuiving
afschrijven zoals de overdrager dat deed. Hij geniet dus geen afschrijvingsvoordeel. Zijn
fiscale winst ten opzichte van de variant ‘Afrekenen’ zal dus hoger zijn. Hij heeft geen recht
op willekeurige afschrijving en als hij binnen drie jaar staakt, heeft hij geen recht op
stakingsaftrek.
Let op!
Bij doorschuiving heeft de inkomstenbelastingclaim grote invloed op de overnamesom. De
waardering van de inkomstenbelastingclaim hangt echter af van vele variabelen, zoals
looptijd en rentepercentage, waarover bedrijfsoverdrager en bedrijfsovernemer verschillend
kunnen denken.
Doorschuiving moet daarom ‘passen’ bij de personen van de bedrijfsoverdrager en
bedrijfsovernemer. Of u nou kiest voor afrekenen of doorschuiven, er zijn veel voorwaarden
aan verbonden waar u rekening mee moet houden. Voor een afgewogen beslissing overlegt
u met een van onze adviseurs.
Firma als opvolgingsinstrument
Als u uw persoonlijke onderneming liever niet in één keer overdraagt, maar de
bedrijfsopvolging wilt blijven begeleiden of zelfs betrokken wilt blijven, kunt u dat doen met
een firma (vof) of cv. Bij de laatste variant kunt u beherend vennoot blijven (‘op de bok’) of op
de achtergrond als commanditaire vennoot (‘geldschieter’).
Uw bedrijfsopvolger wordt vennoot in de firma en u spreekt een winstverdeling af die past bij
ieders vermogensinbreng. Daarnaast kunt u samen een arbeidsbeloning vóór winstverdeling
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afspreken op grond van de arbeidsinbreng. Vervolgens kunt u uw aandeel in de firma
overdragen aan uw bedrijfsopvolger, in één keer of in fasen.
Tip!
Heeft u een onderneming met veel vermogen, maar relatief weinig liquiditeit? Dan kan de
firma voor u een oplossing zijn als opvolgingsinstrument. U blijft dan in de firma (ofwel cv)
zitten als geldschieter. Uw bedrijfsopvolger kan de bedrijfsopvolging dan gemakkelijker
financieren. Hij kan zijn winst opsparen om later de commandiet uit te kopen. Let ook op de
gevolgen voor de overdrachtsbelasting.
Samenwerkingsovereenkomst
Zorg ervoor dat u de afspraken over bedrijfsopvolging vastlegt in een
samenwerkingsovereenkomst. Met afspraken over de toedeling van het vermogen regelt u
dat de onderneming bij verbreking van de samenwerking kan worden voortgezet door de
bedrijfsopvolger. Deze afspraken worden wel voortzettings-, verblijvens-, toescheidings- of
overnemingsbedingen genoemd. Kern hiervan is dat in de samenwerkingsovereenkomst
afspraken worden gemaakt over de voortzetting van de onderneming en het
ondernemingsgebonden vermogen bij uittreden van een van de firmanten.
Tevens legt u vast wat het ingebrachte vermogen van eenieder is. Als u bijvoorbeeld wilt dat
het bedrijfspand niet overgaat, kunt u dit niet inbrengen en tot uw buitenvennootschappelijke
ondernemingsvermogen rekenen. De stille reserves in het pand blijven aan u voorbehouden
en u gaat het bedrijfspand verhuren aan de vof.
Bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting – bv
Heeft u een onderneming in de vorm van een bv, realiseert u zich dan dat bij overdracht van
de aandelen een vervreemdingsvoordeel ontstaat. Dat is het verschil tussen de
verkrijgingsprijs van uw aandelen en de verkoopprijs of waarde bij overdracht van de
aandelen. U betaalt over dat verschil 26,25% inkomstenbelasting.
Ook als u de aandelen schenkt of voor een lagere dan zakelijke prijs verkoopt, wordt de
vervreemdingswinst berekend over de volle waarde van de aandelen. Wel geldt dan een
vrijstelling voor de schenkbelasting.
Tip!
Als uw bedrijfsopvolger de koopsom schuldig blijft, heeft u onder voorwaarden recht op een
renteloze betalingsregeling van maximaal tien jaar voor de inkomstenbelastingclaim.
Voorwaarde is onder andere dat de bezittingen van de bv voor minder dan 30% uit
beleggingen bestaan. De bedrijfsoverdrager moet om uitstel van betaling verzoeken en
zekerheid stellen.
Let op!
Schenkt u aandelen, dan kunt u niet verzoeken om een betalingsregeling voor de
inkomstenbelastingclaim.
Andere overdrachtsvormen
Om belastingheffing over het vervreemdingsvoordeel bij overdracht te voorkomen, kiezen de
meeste ondernemers met een bv voor een holdingstructuur. Heeft u namelijk een holding die
de aandelen van de werk-bv houdt, dan hoeft de holding over de overdrachtswinst op de
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aandelen niet af te rekenen. Dat komt door de deelnemingsvrijstelling. De ontvangen
verkoopprijs van de aandelen kan de holding ter belegging blijven aanhouden. Pas bij
uitkering aan u als aandeelhouder moet u over het dividend 26,25% inkomstenbelasting
betalen.
Tip!
Een holdingstructuur werkt goed als u uw onderneming voor een reële prijs wilt verkopen
aan uw bedrijfsoverdrager.
Let op!
Als u uw onderneming wilt schenken of verkopen voor een lagere dan reële prijs, kunt u
onder voorwaarden gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de
schenkbelasting (zie hierna). Wel moet u dan ook de inkomstenbelastingclaim afrekenen. Als
u de aandelen verkoopt maar de overnemer de koopsom schuldig blijft, kunt u verzoeken om
een betalingsregeling van tien jaar.
Tip!
Heeft u veel beleggingsvermogen in uw holding en/of werk-bv en wilt u de aandelen
schenken? Zonder uw beleggingsvermogen dan af, al dan niet in een vrijgestelde
beleggingsinstelling. U maakt daarmee de bestaande aandelen (in de holding) lichter en
geschikt voor schenking, terwijl u door de herstructurering directe fiscale claims over het
beleggingsvermogen voorkomt.
Bedrijfsopvolging met onroerende zaken – overdrachtsbelasting
Gaan er bij de bedrijfsoverdracht in de vorm van de overdracht van de activa en passiva één
of meer onroerende zaken over, let dan op de gevolgen voor de overdrachtsbelasting. De
bedrijfsopvolger die de onroerende zaken overneemt, moet 6% overdrachtsbelasting betalen
over de waarde van de overgenomen bedrijfsonroerende zaken. Er zijn bij bedrijfsoverdracht
echter enkele vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting.
Vrijstellingen overdrachtsbelasting
Bij bedrijfsoverdracht van een persoonlijke onderneming in de familiesfeer geldt onder
voorwaarden een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Dat is het geval bij
bedrijfsoverdracht aan kinderen, kleinkinderen, broers, zusters of echtgenoten van deze
personen. Het moet gaan om de overdracht (en voortzetting) van de gehele onderneming, al
dan niet in fasen.
Gaat de bedrijfsoverdrager een samenwerkingsverband aan met zijn bedrijfsopvolger, dan
geldt onder voorwaarden een overdrachtsbelastingvrijstelling voor de inbreng van de
onderneming met onroerende zaken in het samenwerkingsverband. Bij de verdeling van het
vermogen van een samenwerkingsverband geldt een overdrachtsbelastingvrijstelling voor de
toedeling van de onroerende zaak aan de oorspronkelijke inbrengers, als de onroerende
zaak vrijgesteld van overdrachtsbelasting was ingebracht.
Let op!
Heeft u één of meer onroerende zaken op de ondernemingsbalans staan? Let dan bij de
bedrijfsopvolging op de gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Bij een bedrijfsoverdracht
binnen de familiesfeer kan overdrachtsbelasting vaak worden voorkomen. Namelijk door het
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gebruikmaken van een vrijstelling of door gewoonweg de onroerende zaken niet in te
brengen dan wel over te dragen.
Tip!
Regel de bedrijfsopvolging ook in uw testament. Door aan uw bedrijfsopvolger uw
onderneming na te laten bij uw overlijden, ontvangt deze de onderneming als ‘erfrechtelijke
verkrijging’. Die is onbelast voor de overdrachtsbelasting. Bij zo’n testamentaire regeling kunt
u ook bepalen dat uw bedrijfsopvolger een bedrag moet betalen aan de overige erfgenamen.
Onroerendezaaklichaam
Overdrachtsbelasting kan ook aan de orde zijn bij de overdracht van aandelen in een bv die
een onroerendezaaklichaam is. Dat is het geval als de bezittingen voor meer dan 50%
bestaan uit onroerende zaken, voor meer dan 30% uit Nederlandse onroerende zaken en de
onroerende zaken beleggingsvermogen zijn. Kort gezegd moet de verkrijger van de
aandelen dan overdrachtsbelasting over de waarde van de onroerende zaken betalen, als hij
ten minste een derde aandelenbelang heeft of verkrijgt.
Bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting
De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet is van toepassing bij het schenken of
vererven van het vermogen van een persoonlijke onderneming (zoals een eenmanszaak,
firma- of cv-aandeel) én bij aanmerkelijkbelangaandelen in een actieve bv. Om hiervan
gebruik te maken, moet u bij de Belastingdienst een verzoek indienen. Dat doet u in de
aangifte schenkbelasting of erfbelasting, die u indient binnen twee maanden na het jaar
waarin u de onderneming of aandelen heeft overgedragen gekregen.
Vrijstelling
De BOR-vrijstelling wordt toegepast op de going-concernwaarde. Als de liquidatiewaarde
hoger is, dan is het verschil tussen de liquidatiewaarde en de going-concernwaarde
vrijgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor kapitaalintensieve bedrijven met een relatief laag
rendement. De going-concernwaarde is 100% vrijgesteld tot een bedrag van € 1.102.209,
daarboven geldt een vrijstelling van 83%.
Betalingsregeling
Is de going-concernwaarde hoger dan de vrijstelling, dan kan de verkrijger kiezen voor tien
jaar rentedragend uitstel van betaling van de schenkbelasting over de belaste waarde.
Bezitseis en voortzettingseis
De schenker moet de onderneming op het moment van de schenking ten minste vijf jaar zelf
hebben gedreven en de voortzetter moet de onderneming minstens vijf jaar voortzetten. Bij
schenking van aandelen moeten deze vijf jaar tot het aanmerkelijk belang van de schenker
hebben behoord. Voldoet de voortzetter niet aan de voortzettingseis, dan moet hij alsnog
schenkbelasting betalen over de verkregen onderneming.
Ondernemingsvermogen
De vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting geldt voor het ondernemingsvermogen. Bij een
persoonlijke onderneming is dat het vermogen van de onderneming zoals dat op de balans
staat. Duurzaam beleggingsvermogen telt hierbij niet mee, want dat hoort niet thuis op de
ondernemingsbalans. Bij bv’s is de faciliteit beperkt tot het ‘echte’ ondernemingsvermogen in
de bv plus beleggingsvermogen van 5% van het ondernemingsvermogen. De schenker of
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erflater moet bovendien een aanmerkelijk belang (ten minste 5% van het geplaatste
aandelenkapitaal) in de bv hebben. Aandelen in een beleggings-bv tellen niet mee.
Tip!
Zorg dat zo veel mogelijk liquide middelen tot het werkkapitaal en/of investeringskapitaal van
de onderneming behoren. Deze worden meegenomen in de BOR.
Bij een holdingstructuur kan het ondernemingsvermogen geconsolideerd worden
beoordeeld. Dat houdt in dat het ondernemingsvermogen van de werk-bv aan de holding kan
worden toegerekend, waardoor de vrijstelling toch van toepassing is bij schenking van de
aandelen van de holding. De uiteindelijke aandeelhouder moet dan wel een indirect
aanmerkelijk belang (ten minste 5%) in de werk-bv hebben. Uiteraard moet de werk-bv een
actieve onderneming drijven.
Terbeschikkingstellingsregeling (TBS)
Ook op het terbeschikkinggestelde vermogen kan de vrijstelling van de
bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing zijn. Verhuurt u bijvoorbeeld als directeurgrootaandeelhouder een pand aan uw bv en schenkt u het pand en de aandelen aan uw
opvolger, dan is op het pand en de aandelen deze vrijstelling van toepassing.
Let op!
Denk bij schenking van uw bedrijf ook aan de mogelijke erfrechtelijke gevolgen. Door een
schenking van uw bedrijf kunnen uw kinderen die het bedrijf niet voortzetten, worden
benadeeld in hun legitieme portie. Ga daarom ook na of er erfrechtelijke gevolgen zijn
verbonden aan de bedrijfsopvolging en pas eventueel uw testament hierop aan.
Let op!
Het schenken wordt minder aantrekkelijk doordat er wel een afrekening plaatsvindt in de
inkomstenbelasting. Bij de schenking is het verschil tussen de waarde in het economisch
verkeer van het pand minus de boekwaarde belast met progressieve inkomstenbelasting.
Wel kan de belasting in tien jaar worden voldaan.
Tot slot
Start tijdig met de fiscale voorbereiding van de bedrijfsoverdracht. Reken zeker op een
voorbereidingsperiode van zo’n vijf tot zeven jaar.
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3.

Personeel inlenen in 2020

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of
seizoenswerk, als dit nu voor u ondanks de coronacrisis aan de orde is? Zorg dan dat u
voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid
voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?
Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw
onderneming, onder uw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer
kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn
personeel (tijdelijk) aan u uitleent.
Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen
sprake van inlenen, maar van aannemen van werk. U kunt dan niet als inlener aansprakelijk
gesteld worden, maar mogelijk krijgt u wel te maken met de ketenaansprakelijkheid.

Verlegging van btw
De inlenersaansprakelijkheid geldt voor loonheffingen én btw. In sommige gevallen moet de
btw echter verplicht verlegd worden door de uitlener naar de inlener. De inlener draagt dan
de btw af en kan deze tegelijkertijd als voorbelasting in aftrek brengen (voor zover de inlener
belaste prestaties verricht).
De verplichte verleggingsregeling bij uitlening van personeel geldt bij fysieke
werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen in de sectoren bouw, scheepsbouw,
schoonmaak en hoveniers.
Tip!
Het is niet altijd eenvoudig of eenduidig vast te stellen of de verleggingsregeling van
toepassing is. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.
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Let op!
Past een uitlener de verplichte verleggingsregeling ten onrechte niet toe en berekent hij btw
op uw factuur, dan kunt u deze btw niet als voorbelasting in aftrek brengen. Wees daarom
alert wanneer de verleggingsregeling van toepassing is en verzoek uw uitlener om deze toe
te passen.
Uitleen van zorgpersoneel in verband met corona
Indien een uitlener zonder winst zorgpersoneel uitleent aan een btw-vrije zorginstelling of
organisatie, dan blijft deze dienst buiten de heffing van btw. De zorginstelling/zorgorganisatie
loopt dan ook geen risico voor inlenersaansprakelijkheid voor de btw wanneer de uitlener
alleen de brutoloonkosten plus maximaal 5% kosten in rekening brengt. Controleer dit ook.
Inlenersaansprakelijkheid
Als inlener kunt u door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld worden als de uitlener of
doorlener de volgende belastingen en premies niet betaalt:
 loonheffingen (dit omvat loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet);
 btw.
Als inlener of doorlener kunt u uw aansprakelijkheid beperken door een aantal maatregelen
te treffen, zoals het aanvragen van een verklaring betalingsgedrag, het registreren van de
juiste gegevens, het storten op een G-rekening of het gebruikmaken van de
disculpatiemogelijkheid voor gecertificeerde uitleners.
Verklaring van betalingsgedrag
Een uitlener kan de Belastingdienst periodiek (bijvoorbeeld één keer per kwartaal) vragen te
verklaren dat hij alle loonheffingen en btw heeft betaald (door middel van een zogenaamde
‘schone verklaring’). Deze verklaring geeft u als inlener een beeld van de risico’s die u loopt,
maar geeft u geen vrijwaring.
Tip!
Volgens informatie van de Belastingdienst is uitstel van betaling van de loon- en
omzetbetaling door de uitlener in verband met corona géén reden voor het weigeren van de
schone verklaring. Kan uw uitlener geen schone verklaring overleggen, dan is er
waarschijnlijk iets anders aan de hand!
Registratie van gegevens
Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst de loonheffingen waarvoor u als inlener
aansprakelijk wordt gesteld, heeft vastgesteld met het anoniementarief. De aansprakelijkheid
voor het anoniementarief wordt verminderd indien u de identiteit van het ingeleende
personeel en het loon per ingeleend personeelslid en per werk kunt aantonen. Ook moet u
kunnen aantonen dat het ingeleende personeel over een geldige verblijfs- of
tewerkstellingsvergunning beschikt. U voldoet aan deze voorwaarden als u de volgende
gegevens van elk ingeleend personeelslid registreert (onder meer aan de hand van het
getoonde ID-bewijs):
 NAW-gegevens, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN)
 nationaliteit
 soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur
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aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of
notificatie NAW-gegevens uitlener
een overzicht van de gewerkte uren (per dag)

Let op!
Het maken en hebben van een kopie-ID-bewijs is niet toegestaan, tenzij het gaat om een
ingeleende kracht die inwoner is van een land buiten de EER en Zwitserland. In dat geval is
het hebben van een kopie-ID-bewijs en een kopie van de werk- en verblijfsvergunning
verplicht. Een kopie van dit identiteitsbewijs dient u bovendien tot vijf jaar na beëindiging van
het werk te bewaren. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete.
Laat u een vreemdeling zonder vereiste tewerkstellingsvergunning werken, dan riskeert u
een boete van € 8.000 per vreemdeling. Doet een overtreding zich vaker voor, dan kan dit
bedrag verhoogd worden met 50, 100 of 150%. Bij een ernstige overtreding (meer dan 20
illegaal tewerkgestelden) kan de inspectie SZW een bedrijf preventief stilleggen.
Storten op G-rekening
Een G-rekening is een geblokkeerde rekening van de uitlener of doorlener. U kunt uw
aansprakelijkheid beperken door het deel van de factuur van uw uitlener dat bestemd is voor
loonheffingen en btw, te storten op de G-rekening. In de omschrijving bij uw storting vermeldt
u het factuurnummer en eventuele andere identificatiegegevens van de factuur. Deze factuur
moet aan de wettelijke eisen voldoen en het nummer of kenmerk van de overeenkomst, het
tijdvak en de omschrijving of het kenmerk van het werk bevatten.
Daarnaast moet u zowel de betalingen als de hierboven genoemde te registreren gegevens
– zoals de persoonlijke gegevens van het ingeleende personeel en de manurenregistratie –
uit uw administratie kunnen halen en kunnen laten zien. Als u aan deze voorwaarden
voldoet, wordt u als inlener voor het op de G-rekening gestorte bedrag niet meer
aansprakelijk gesteld. U kunt nog wel aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel
restbedrag indien de loonheffingen en/of btw hoger zijn dan uw storting.
Tip!
Vanwege Corona kunnen uitleners de Belastingdienst verzoeken het tegoed op de Grekening te deblokkeren, ook wanneer zij tegelijk uitstel van betaling hebben aangevraagd.
Gebruik de G-rekening dus ook nu. Zo beschermt u uw bedrijf als de uitlener de belastingen
uiteindelijk helemaal niet afdraagt en de uitlener kan wél bij het door u op de G-rekening
betaalde bedrag.
Gecertificeerde uitlener
U kunt als inlener een beroep doen op de disculpatieregeling. Dit betekent dat u niet
aansprakelijk gesteld wordt, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen
of btw heeft afgedragen. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
 De uitlener voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het
register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Op de website van SNA
(www.normeringarbeid.nl) kunt u controleren welke ondernemingen aan deze eisen
voldoen.
 U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) op de G-rekening van de uitlener.
Indien voor de btw de verleggingsregeling van toepassing is, stort u 20%.
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De factuur voldoet aan de wettelijke eisen en het nummer of kenmerk van de
overeenkomst, het tijdvak en de omschrijving of het kenmerk van het werk staan op de
factuur vermeld.
Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en eventuele andere identificatiegegevens
van de factuur.
Uit uw administratie blijken direct de gegevens van de inlening, de manurenadministratie
en de betalingen.
U moet de controle op de identiteit van het ingeleende personeel kunnen aantonen aan
de hand van de registratie, het BSN moet bekend zijn en u moet kunnen aantonen dat
het personeel over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Een aantal grote beursgenoteerde uitzendondernemingen heeft zekerheid gesteld voor de
betaling van hun loonheffingen en btw. Als u personeel inleent van een dergelijke
uitzendonderneming, hoeft u voor vrijwaring niet de 25% van het factuurbedrag op de Grekening te storten. De Belastingdienst geeft aan dergelijke uitzendondernemingen jaarlijks
een verklaring af. Beschikt uw uitlener over een dergelijke (geldige) verklaring en voldoet u
aan de overige voorwaarden, dan kunt u het gehele factuurbedrag overmaken naar de
uitzendonderneming en kunt u zich toch nog beroepen op de disculpatieregeling.
Tip!
Voldoet u niet aan de voorwaarden van de disculpatieregeling, dan is er nog een andere
disculpatiemogelijkheid. Als het niet betalen van de loonheffingen en btw niet aan u en de
uitlener te wijten is, zult u niet aansprakelijk gesteld worden. Een voorbeeld is een
faillissement door plotseling verslechterde economische omstandigheden of uitzonderlijk
slechte weersomstandigheden.
Doe de Waadi-check
Elke ondernemer die personeel uitleent, is verplicht dit te registreren bij de Kamer van
Koophandel (KvK). Ondernemingen die bedrijfsmatig personeel uitlenen (bijvoorbeeld
uitzendbureaus), moeten in hun bedrijfsactiviteiten ‘ter beschikking stellen van
arbeidskrachten’ aangeven. Ondernemers die niet-bedrijfsmatig personeel uitlenen
(bijvoorbeeld een aannemer die tijdelijk personeel uitleent aan een collega-aannemer),
hebben alleen een meldingsplicht bij de KvK. Controleer altijd, voordat u zaken gaat doen
met een uitlener, of deze juist bij de KvK geregistreerd is. U doet dit eenvoudig met de gratis
Waadi-check op de website van de KvK.
Let op!
Leent u personeel in van een ondernemer die dit niet heeft geregistreerd bij de KvK, dan
riskeert u een hoge boete die kan oplopen van € 12.000 (bij minder dan 10 ingeleende
werknemers) tot € 48.000 (bij 30 of meer ingeleende werknemers). Eenzelfde boete kan
worden opgelegd aan de uitlener.
Bovenstaande geldt niet voor eenmansbedrijven: een zzp’er zonder eigen bv hoeft zich niet
als uitzendonderneming te registreren bij de KvK. Leent u een dga in (die tezamen met zijn
echtgenoot ten minste 90% van de aandelen in zijn bv bezit), dan bedraagt de boete voor
zowel de bv als de inlener vooralsnog nihil.
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Let op!
Als uw uitlener bij de KvK juist is geregistreerd, levert dat nog geen vrijwaring voor de
inlenersaansprakelijkheid op.
Tip!
Is een uitzendbureau NEN gecertificeerd, dan controleert de certificerende instelling of er
een Waadi-registratie is. Controle door u is dan niet meer nodig
Wet aanpak schijnconstructies
De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) gaat uitbuiting en onderbetaling van werknemers
en oneerlijke concurrentie tegen. De WAS bevat onder meer de verplichte girale betaling van
het minimumloon, de verplichte specificatie van kostenvergoedingen die onderdeel vormen
van het loon en het verbod op inhoudingen en verrekeningen voor zover daarmee minder
wordt uitbetaald dan het netto equivalent van het minimumloon. Daarnaast kan een
ingeleende werknemer u (als inlener) hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener het
verplichte minimum- of cao-loon niet (volledig) aan de werknemer betaalt.
Let op!
Dit betreft een ketenaansprakelijkheid. Dit betekent dat de inleenkracht ook de opvolgende
doorlener aansprakelijk kan stellen, net zo lang tot het eind van de keten bereikt is.
De rechter oordeelt of u als inlener aansprakelijk bent voor het betalen van het achterstallige
loon. U kunt een aantal maatregelen nemen om het risico van aansprakelijkheidstelling te
beperken. Zo is het verstandig te controleren of u met betrouwbare bedrijven samenwerkt.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en
bij de Stichting Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl) en de tijdige betaling loonheffing
(verklaring betalingsgedrag Belastingdienst). Beoordeel daarnaast of sprake is van een
eerlijke prijs en zorg voor een goed contract met duidelijke afspraken over
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
Leg de verplichting op om deze voorwaarden ook te laten gelden voor bedrijven verderop in
de keten. Belangrijk is verder om actie te ondernemen wanneer u signalen krijgt dat de
uitlener onderbetaalt. Doe onderzoek, spreek de uitlener aan en verbreek zo nodig de
samenwerking.
Let op!
De genomen maatregelen bieden geen vrijwaring, maar een rechter zal wel eerder geneigd
zijn om u niet aansprakelijk te stellen. Blijf echter altijd alert en grijp in als u vermoedt dat de
uitlener zijn werknemer niet meer (volledig) betaalt.
De ketenaansprakelijkheid geldt alleen voor opdrachtgevers die handelen in de uitoefening
van een beroep of bedrijf. Een particulier kan dus niet met de ketenaansprakelijkheid te
maken krijgen.

MKB Nieuwsbrief april 2020

Wet arbeidsmarkt in balans
Payrollkrachten zijn werknemers die door of in opdracht van de inlener zijn uitgekozen en
exclusief voor de inlener werken, maar in dienst zijn bij een derde (het payrollbedrijf). Voor
payrollkrachten geldt per 2020 dat ze minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen
als de eigen werknemers van de inlener. Het gaat daarbij om arbeidsvoorwaarden uit de cao,
uit bedrijfseigen regelingen en de in de branche gebruikelijke arbeidsvoorwaarden. Per 2021
gaat de payrollkracht ook recht krijgen op een adequate pensioenregeling. Voldoet het
payrollbedrijf hier niet aan, dan kan zowel de inspectie SZW als de payrollkracht ingrijpen.
Tot slot
De inlenersaansprakelijkheid kan grote financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. In
deze advieswijzer zijn we nader ingegaan op de mogelijkheden om uw aansprakelijkheid zo
veel mogelijk te beperken.

