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VAKANTIE-EDITIE

VOORWOORD
Dit MFAS Magazine staat in het teken van de vakantie. Wij hebben het zo samengesteld dat u het in een strandstoel bij een
temperatuur van 30 graden op uw e-reader, tablet of telefoon
kunt lezen. Het zit er dik in dat iemand die het vak van belastingadviseur of financieel planner op enig niveau uitoefent, tijdens vakantie onbedwingbare behoefte heeft aan inspiratie.
Knappe jongen of meisje die in zijn vrije tijd geheel vrij is van
vakmatige overpeinzingen.
Dit Magazine bestaat voor het overgrote deel uit eerder gepubliceerde artikelen, waarbij een vaktechnisch onderwerp in verhalende vorm wordt gepresenteerd. Geen zware kost ditmaal.
Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier.
Henry Meijer

Op advies van Mildreds accountant werden huwelijkse voorwaarden gemaakt, waarbij ieder zijn eigen vermogen hield en
het overgespaarde inkomen bij helfte moest worden gedeeld.
Het pand naast dat waar Herman zijn atelier had, kwam te koop
te staan. Mildred kocht het en het pand werd verbouwd tot woning. Het atelier met een eigen kadastraal nummer werd vervolgens ook door Mildred gekocht. Mildred vond het prima dat
Herman stopte met zijn werk in het eetcafé. Zo had hij meer tijd
om aan zijn onverkoopbare schilderijen te werken. Financieel
was dat geen probleem. Het stel kon prima leven van Mildreds
inkomen. Herman deed het huishouden zoals je dat van een kunstenaar kunt verwachten. Mildred deed een en ander nog eens
dunnetjes over, waar zij trouwens geen probleem mee had.
Het was echt een vreemde relatie. Ze deden ieder hun eigen
ding en hadden nooit ruzie. Beiden hadden hier totaal vrede mee. Wel gingen ze tweemaal per jaar op vakantie, waarbij
niet op een euro werd gekeken. De accountant verbaasde zich
er over en merkte op dat ze net zo goed kunnen scheiden. De
relatie zou eventueel op dezelfde voet kunnen worden voortgezet. Mildred zou dan alimentatie aan Herman kunnen betalen,
wat fiscaal voordelig zou zijn. Dat vond Mildred eigenlijk geen
slecht idee en zij gaf de accountant opdracht eens uit te rekenen
wat dat fiscaal voor gevolgen zou hebben. Partneralimentatie
is aftrekbaar bij de betaler en belastbaar bij de ontvanger. Herman zou het atelier kunnen huren van Mildred. Met een kleine
investering zou het atelier ook voor bewoning geschikt kunnen
worden gemaakt. De accountant kwam met de volgende bevindingen. Hij had daarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Negatieve inkomsten eigen woning
Hoogte partneralimentatie

€12.000
40.000

Huidige situatie

MILDRED EN HERMAN
GAAN VROLIJK SCHEIDEN

Verschuldigde IB en premie Zvw door Mildred

46.977

Verschuldigde IB en premie Zvw door Herman

0

Totaal

46.977

Mildred is in 2009 afgestudeerd als tandarts. Zij werkt in de
praktijk van U-dent tandheelkunde B.V. Van deze bv zijn de
aandelen in handen van Jan de Leeuw. Jan is eigenlijk meer ondernemer dan tandarts. In zijn praktijk werken gemiddeld zo’n
10 tandartsen en mondhygiënistes. Mildred is een no nonsense
figuur en komt er eerlijk voor uit dat haar beroepskeuze mede
is ingegeven door de verdienmogelijkheden. Haar inkomen bedraagt circa € 140.000 na aftrek van verzekeringspremies. Dat
wil trouwens niet zeggen dat zij een hekel heeft aan haar beroep.
Zij doet graag praktische dingen, waarbij het resultaat onmiddellijk zichtbaar is. Aan bijvoorbeeld vergaderen en het schrijven van memo’s heeft zij een broertje dood.
Mildred is tot haar 28ste vrijgezel gebleven. Pogingen tot het
aangaan van een relatie mislukten steeds. Tot zij in 2014 Herman van Immerzeel tegen het lijf liep. Eigenlijk was Herman een
patiënt van haar, die ook geïnteresseerd bleek in haar persoonlijke leven. Dat leidde tot een eetafspraak. Herman nodigde haar
vervolgens uit in zijn atelier. Herman was namelijk kunstschilder. Weinig succesvol met het verkopen van zijn creaties. Hij
voorzag in zijn levensonderhoud door te werken in een eetcafé.
Daarmee verdiende hij een inkomen net boven bijstandsniveau.
Mildred en Herman werden een stel. Ofschoon de romantiek
niet van de relatie afspatte, traden zij eind 2015 in het huwelijk.

Verschuldigde IB en premie Zvw door Mildred

26.530

Verschuldigde IB en premie Zvw door Herman

16.396

Totaal

42.926

Aldus een besparing van € 4.000, die voornamelijk te danken is
aan de omstandigheid dat Mildred aftrekt tegen het toptarief en
dat de ontvangen alimentatie bij Herman in de lage tariefschijven wordt belast. Wel is Herman over de alimentatie de maximale premie Zvw verschuldigd, waardoor het tariefvoordeel
voor een deel verdwijnt.
De accountant presenteerde zijn bevindingen in het eetcafé
waar Herman vroeger werkte. Herman en Mildred waren niet
overmatig geïnteresseerd maar hoorden hem beleefd aan. Besloten werd om de echtscheiding door te zetten. Veel verschil
maakte het allemaal niet. Alleen betaalden ze nu wat minder belasting. Dat de alimentatie niet eeuwig zal duren, daar maakte
Herman zich niet druk over. Tegen die tijd hebben zijn schilderijen misschien ook wel de weg naar de kapitaalkrachtige kopers
kunnen gevonden.
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Situatie na echtscheiding

DE WONINGSCHENKING KAN
MEERDERE MALEN
Annabel van Bellum, 34 jaar, komt uit een grote rijke familie.
Vanaf haar vroege jeugd droomt zij ervan kasteelvrouw te zijn.
In februari van dit jaar hoorde zij van een van haar vriendinnen
dat het kasteel in het dorpje verderop voor € 1.400.000 te koop
stond. Annabel heeft € 50.000 eigen geld. De kans dat de bank
haar het ontbrekende bedrag leent, was nihil. De rente zou ze
misschien nog wel kunnen opbrengen, maar aflossen zou een
brug te ver zijn. Bovendien vergt een kasteel nogal wat onderhoud. Annabel was op de hoogte van de belastingvrije schenkingsmogelijkheid van € 100.800, als dit bedrag voor een eigen
woning wordt gebruikt. Deze verhoogde schenkvrijstelling mag
maar eenmaal van dezelfde schenker worden ontvangen. Het
aantal schenkers dat deze superschenking aan dezelfde begiftigde kan doen, is echter in principe onbeperkt.
Annabels ouders zijn beiden bereid haar dit bedrag te schenken.
Helaas worden schenkingen door ouders samengeteld, zodat
zij maar eenmaal de € 100.800 vrij kunnen schenken. Annabel
schrijft brieven en e-mails naar in totaal 24 bemiddelde familieleden. Haar smeekbede blijft niet zonder resultaat. Acht van hen
zijn bereid de volle € 100.800 te schenken en 5 zeggen bedragen
toe variërend van € 20.000 tot € 60.000. Dat valt niet tegen! We
zetten de gulle gevers en hun bedragen op een rij.

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine januari 2018

Janke en Gerrit hebben sinds 2008 een relatie. Ze hebben elkaar op de ouderwetse manier live leren kennen. Tinder bestond toen nog niet. In 2012 hebben zij 50/50 een appartement
gekocht voor € 210.000. In 2014 zijn ze verhuisd naar een eengezinswoning, die ook 50/50 is gekocht en gefinancierd. De eengezinswoning kostte € 325.000 (v.o.n.). Gerrit heeft daarvoor
€ 100.000 van zijn grootouders geschonken gekregen. Hierop is
de uitsluitingsclausule geplaatst. Om precies te zijn: een zachte uitsluitingsclausule. Dit betekent dat deze niet werkt als aan
het huwelijk als gevolg van overlijden een einde komt. Bij de
verkoop van het appartement is een overwaarde van € 5.000
gerealiseerd, welk bedrag in de nieuwe woning is gestoken. De
resterende € 220.000 is gefinancierd met een hypothecaire lening van Obvion. Voor het bedrag dat Gerrit dankzij de schenking teveel heeft betaald, is mondeling afgesproken dat dit bij
het verbreken van de relatie zal worden verrekend.

€ 100.800
100.800
100.800
100.800
100.800
100.000
100.800
100.800
100.800
60.000
40.000
25.000
20.000
20.000
1.071.400

Met het eigen geld van Annabel van € 50.000 komt het beschikbare bedrag op € 1.121.400. Er ontbreekt nog zo’n € 300.000.
Haar ouders zijn bereid haar dit bedrag te lenen. De vraagprijs
van € 1.400.000 zal trouwens niet in beton zijn gegoten. Oh ja …
er zijn ook nog de kosten koper, waaronder de 2% overdrachtsbelasting. Met bonzend hart meldt Annabel zich op een zonnige
meidag bij de makelaar.

Omdat er een kind op komst is, hebben Janke en Gerrit besloten
te gaan trouwen. De plechtigheid staat voor eind januari 2018
gepland. Het stel vraagt zich af hoe de door Gerrit ontvangen
schenking van € 100.000 door het huwelijk vermogensrechtelijk uitpakt. Op 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Een huwelijk leidt niet langer
automatisch tot een algehele gemeenschap van goederen. Wel
ontstaat er een beperktere gemeenschap van goederen voor
voorhuwelijkse bezittingen, die al gemeenschappelijk waren en
de daarop drukkende schulden alsmede voor de gemeenschappelijke schulden.
Overigens zullen na de huwelijkssluiting verkregen goederen
en schulden in beginsel ook gemeenschappelijk worden. In casu
bevat de wettelijke huwelijksgemeenschap de woning en de
daarvoor aangetrokken financiering (een gemeenschappelijke
schuld), maar ook de schuld van Janke aan Gerrit (die civielrechtelijk op de woning drukt).
Voor Janke en Gerrit leidt dit tot het volgende overzicht (op basis van de waarde ultimo 2017).
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Ouders van Annabel
Tante Elise van Bellum
Tante Gré van Bellum
Oom Guus van Bellum
Oom Roderick van Bellum
Tante Desiree van Oorthuijzen
Tante Dorothee van Oorthuijzen
Oom Theo van Oorthuijzen
Oom Vincent van Oorthuijzen
Tante Mieke van Bellum
Tante Felicious van Bellum
Oom Hans van Bellum
Tante Andrea van Oorthuijzen
Oom Jacob van Oorthuijzen
Totaal

NIEUW HUWELIJKSVERMOGENSRECHT:
WERK AAN DE WINKEL VOOR DE
ESTATE PLANNER

Gemeenschap van goederen (50/50)
Woning (huidige waarde)

€ 430.000

Hypotheeklening Obvion

-/- 220.000

Reprise van Gerrit

-/- 50.000

Schuld Janke vanwege inbreng privévermogen
Gerrit

-/- 50.000

Saldo

€ 110.000

Privévermogen Gerrit
Vordering op Janke
Vordering op de gemeenschap
Bank- en spaarrekeningen
Vordering op ouders vanwege papieren schenkingen

€ 50.000
50.000
6.080
27.501

Studieschuld

-/- 10.630

Saldo

€ 122.951

Aandeel in gemeenschap
Totaal

55.000
€ 177.951

Privévermogen Janke
Bank- en spaarrekeningen
Aandelen werknemersparticipatieplan

€ 8.776
4.720

Studieschuld

-/- 18.740

Saldo

€ -/- 5.244

Aandeel in gemeenschap
Totaal

KLANT UIT KAZACHSTAN
NIET BLIJ
Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine januari 2018
Peter is accountmanager bij een trustkantoor. Eén van zijn cliënten is een bv met als UBO een familie uit Kazachstan. De bv is
een internationale tussenholding. Op kantoor werd veelvuldig
gerefereerd aan de film Borat: Cultural Learnings of America for
Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. Het Engels van de
contactpersonen van de cliënt lijkt inderdaad nogal sterk op dat
van de hoofdpersoon van deze film. Inmiddels is deze klant een
echt hoofdpijndossier geworden en zijn de verhoudingen danig
verstoord. Dat zit zo. In 2013 heeft de inspecteur vragen gesteld
over de aangifte VPB, hetgeen heeft geleid tot een correctie van
circa 5 miljoen euro. De bv heeft in 2010 een dividend van haar
Kazachse dochter ontvangen in de vorm van een vordering luidende in Kazachse tenge. Deze vordering heeft ruim een maand
bestaan. Zij is toen verrekend met een schuld die de bv aan de
dochtermaatschappij had. Nu wilde het toeval dat de tenge in
die periode sterk is gestegen. In Nederland hebben we weliswaar de deelnemingsvrijstelling, maar rente en valutaresultaten
op vorderingen vallen daar niet onder. In overleg met de belastingadviseur is besloten te gaan procederen, ofschoon de kans
op succes laag werd ingeschat. Er was gewoon niet handig gemanoeuvreerd. Zowel het trustkantoor als het belastingadviseur
vreesden voor een claim.

55.000
€ 49.756

Gerrit heeft een vordering van € 100.000 op de gemeenschap. Bedenk hierbij dat Gerrit via de gemeenschap ook voor
€ 50.000 deelt in de schuld aan zichzelf.

Bij de schenking van de € 100.000 hebben Gerrits grootouders
de zachte uitsluitingsclausule gevestigd. De bedoeling daarvan
was dat de € 100.000 bij Gerrits overlijden in de gemeenschap
zou moeten vallen. Vanuit het oogpunt van besparing van erfbelasting is dit in het algemeen slim. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dat op het huwelijk van Janke en Gerrit van
toepassing is, gooit hier echter roet in het eten. Volgens het
nieuwe huwelijksvermogensrecht vallen schenkingen namelijk
buiten de huwelijksgemeenschap. Om het gewenste resultaat
te verkrijgen, is in dergelijke gevallen een zogenoemde insluitingsclausule (die bij de gift had moeten worden gemaakt)
nodig of huwelijkse voorwaarden waarin partijen bepalen dat
erfenissen en schenkingen ook in de gemeenschap vallen. Hoe
het ook zij, er is werk aan de winkel voor de estate planner.

Vindt u dit interessant? Volgt dan de cursus Administreren huwelijksvermogensrecht en estate planning op 2 oktober en 6 november 2018 in Amersfoort, met als docenten Wouter Burgerhart en
Henry Meijer.

Tijdens de procedure is eerst voor Rechtbank Noord Holland
later voor Hof Amsterdam het standpunt ingenomen dat de
vordering geacht moet worden met terugwerkende kracht te
zijn verrekend met de schulden aan de dochtermaatschappij.
De aandeelhouders in de dochter hebben op 22 april 2010 wel
de verrekening goedgekeurd, maar dat besluit houdt niet in dat
de verrekening feitelijk ook op die dag heeft plaatsgevonden.
Zo oordelen zowel de rechtbank als het hof. De valutawinst
behoort tot het belastbare resultaat. Het was weliswaar de bedoeling dat het dividend zou worden verrekend met de schuld,
maar dat neemt niet weg dat de dividendvordering enige tijd
heeft bestaan. Ook het subsidiaire standpunt van belanghebbende dat de dividendvordering pas is ontstaan op het moment
waarop zij is verrekend van de schuld, vindt geen genade bij de
belastingrechter. De dividendvordering is ontstaan op het moment waarop het dividend is gedeclareerd. Op dat moment is
het recht op dividend onvoorwaardelijk tot het vermogen van
de bv gaan behoren.
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Verdedigd zou kunnen worden dat op Gerrits vordering op de
gemeenschap de beleggingsleer van toepassing is, art. 1:87
BW. Juister lijkt het om te stellen dat deze bepaling niet van
toepassing is, omdat er ten tijde van het ontstaan van deze vordering nog geen huwelijk was.

Vrij naar Hof Amsterdam 21 maart 2017, nr. 16/00323.

DGA SPEELT VOOR BANK

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine januari 2018
Jochem Mercklenbach is sinds 2005 franchisenemer van een
fastfood-keten. Hij is 100% aandeelhouder van Mercklenbach
Exploitatie en Beheer B.V. Deze bv is 100% aandeelhoudster van
Fastfood De Lage Veluwe B.V. Holding en werk-bv zitten in een
fiscale eenheid VPB. Het bedrijf is succesvol. De fiscale eenheid
was in 2017 goed voor een winst na VPB van € 350.000.

Ad 2
Als Jochem de lening vanuit privé verstrekt na eerst een dividend van zijn bv te hebben ontvangen, valt dit vermogen in box
3. Hij had al € 100.000 in box 3 en daar zou dan € 150.000 bij
komen. Voor een echtpaar is de druk bij een box 3-vermogen van
€ 250.000 bij 50/50-toerekening 0,6%. Gerelateerd aan de 6%
rente betekent dit een effectieve belastingdruk van 10%. Een
nadeel is wel dat je bij deze route de box 2-heffing naar voren
haalt. Dit is minder erg dan het lijkt in het licht van de verhoging
van het box 2-tarief naar uiteindelijk 28,5% in 2021. Omdat je
bij deze route netto € 150.000 nodig hebt, moet er € 200.000
dividend worden uitgekeerd. Ondanks de directe heffing van
€ 50.000 is dit rekenkundig een betere oplossing. Je moet ooit
afrekenen over de reserves van de bv. Door dat nu te doen, beperk je dezelfde afrekening in de toekomst en zorg je ervoor dat
het vermogen tegen een lagere fiscale druk gaat renderen.
Ad 3
Bij dit scenario heb je the best of two worlds. Jochem krijgt
€ 150.000 in box 3 en tegelijkertijd een even grote schuld aan
de bv in box 3. Per saldo heb je dus bij deze route geen heffing
in box 3. De bv ontvangt een rente van 2% in plaats van 6%. Het
renteverschil van 4% is feitelijk onbelast. Tel uit je winst! Het lenen van de bv is ons inziens niet adviseerbaar als de dga in privé,
naast de aandelen in de bv, geen vermogen heeft. In dat geval is
het namelijk de bv die feitelijk het debiteurenrisico van de lening
loopt. 1

Jochem heeft de werk-bv haar winsten steeds aan de holding laten uitkeren. Hierdoor zitten er in de holding nu banktegoeden
ter waarde van circa € 1,1 miljoen. Het rendement hierop is nihil.

Er is helaas geen duidelijkheid over de hoogte van de in aanmerking te nemen rente voor het lenen van de bv. Duidelijk
is wel dat niet de tarieven van banken doorslaggevend zijn;
de bv is geen bank. Het uitgangspunt is de vergoeding die de
bv voor overtollige liquiditeit bij de bank kan krijgen. Daarop
dient een opslag te worden toegepast voor het debiteurenrisico. Hoe groot is de kans dat de dga in gebreke blijft met het
aflossen van zijn schuld? Over de hoogte van de opslag wordt
heel verschillend gedacht. Onder belastingadviseurs is de opvatting populair dat deze opslag in het algemeen beperkt kan
blijven tot 1% à 1,5%. Naar aanleiding van een WOB-verzoek
heeft het Ministerie van Financiën recent interne documenten gepubliceerd over het beleid inzake lenen van de bv en
r/c-problematiek van dga’s. Men vindt er helaas geen concrete handvatten voor de hoogte van de rente.

Jochem is in gesprek met Coen Molenaar, die hij kent van
de plaatselijke ondernemersvereniging. Coen is dga van een
schadeherstelbedrijf. Vanwege uitbreidingsplannen heeft hij
€ 150.000 liquiditeit nodig. Omdat Jochem veel vertrouwen
heeft in het ondernemerschap van Coen, zegt hij toe hem het
benodigde bedrag te lenen. Coen wil 6% rente betalen en de
hoofdsom in tien gelijke jaartermijnen terugbetalen.
Jochem staat op het punt het bedrag naar Coen over te maken,
totdat hij bedenkt dat het goed is eerst even zijn belastingadviseur, Koos van Straten, te bellen. Hij legt Koos uit wat er aan
de hand is. Koos zegt dat het misschien voordeliger is om de
lening vanuit privé te verstrekken. “Bij een hoog rendement is
box3 gunstig.” Maar om een goed advies te kunnen geven, moet
hij eerst enkele berekeningen maken. “Houd het geld nog even
vast, dan zal ik deze week mijn advies mailen.”
De belastingadviseur ziet drie opties:
1. De holding verstrekt de lening.
2. De holding keert een dividend uit, Jochem verstrekt de lening
vanuit privé (box 3).
3. Jochem leent € 150.000 van de holding tegen 2% rente en
verstrekt de lening vanuit privé.
Ad 1
Als de holding de lening verstrekt, is de 6% rente belast tegen
25% VPB. Op het restant gaat een ab-claim drukken. Als we de
ab-claim nominaal waarderen –dus niet op contante waarde–
bedraagt het gecombineerde VPB/IB-tarief 43,75%. Over de
rente van 6% betaal je dus 2,625% belasting.
Het lenen van de bv is ons inziens niet adviseerbaar als de dga in
privé, naast de aandelen in de bv, geen vermogen heeft.

De gebruiker van MFAS kan de verschillende scenario’s doorrekenen met het rekenmodel 01-03 Beleggen dga. De analyse
houdt hier echter niet op. Er moet nog even worden stilgestaan
bij de gevolgen van een debiteurenverlies. Stel dat Coen er,
ondanks zijn goede ondernemerschap, niet in slaagt de lening
volledig terug te betalen. In box 3 leidt dat dan niet tot een aftrekpost. De bv kan het debiteurenverlies daarentegen wel aftrekken. De vraag is hoe dit aspect in de berekening kan worden
meegenomen. Om het belang van de wel of niet aftrekbaarheid
van het debiteurenverlies te kunnen meewegen, moet een inschatting worden gemaakt van de kans op wanbetaling. Banken
zijn erin gespecialiseerd om dergelijke schattingen te maken. Ze
hebben daar speciale software voor. Jochem en Koos moeten
zich echter zonder deze hulpmiddelen zien te redden. Na enig
heen en weer gepraat komen ze uit op een risico van 5%. Als er
een afboeking moet plaatsvinden, hoeft dat natuurlijk niet gelijk de hele hoofdsom te betreffen, maar daar gaan Jochem en
De stelling van de inspecteur dat de door de dga in een dergelijk geval
verdiende rentemarge belastbaar was als ROW, wees de Hoge Raad af,

1
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De Kazachse UBO is niet blij en laat dat duidelijk merken. Hem
is vertelt dat via een Nederlandse holding belasting kan worden
bespaard. Hem is nooit vertelt dat valutaresultaten op vorderingen gewoon tot de belastbare winst behoren. Een aanslag van
meer dan 1 miljoen euro is beslist niet iets waar hij op had gerekend. Peter heeft er al meerder memo’s aan gewijd. De belastingadviseur verschuilt zich achter de caveats in zijn adviezen.
Als het trustkantoor de verrekening eerder had geregeld, was
de strop achterwege gebleven. Maar ja … de communicatie met
de mannen uit Kazachstan verliep en verloopt moeizaam vanwege hun gebrekkige Engels. Who is to blame?

Koos veronderstellerwijs toch maar vanuit. Bij een volledige afboeking van de initiële hoofdsom is de verwachte waarde van de
aftrekpost voor de bv 5% x € 150.000 = € 7.500. De besparingswaarde daarvan bedraagt 43,75% x € 7.500 = € 3.281.

is het helemaal niet gek om bijvoorbeeld 25% van het vermogen
te gebruiken voor privébankieren.

APP NAAR PANAMA?

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine januari 2017
Pieter-Jan is een begenadigd programmeur. In zijn vrije tijd is hij
bezig geweest met een app voor het internationale betalingsverkeer. De marktvooruitzichten voor deze app zijn zeer veelbelovend, zo is hem van diverse kanten verteld. Kenners hebben
hem verzekerd dat zij goed zal zijn voor minimaal € 500.000 aan
royalty’s per jaar. Pieter-Jan moet nog enkele maanden doorprogrammeren om de app te voltooien. Buurman Rob, administrateur bij een woningbouwvereniging, wijst hem erop dat nu het
moment is om de app onder te brengen in een fiscaalvriendelijk
oord. Hij noemt Bermuda, Curaçao, Jersey, Kaaiman Eilanden en
Panama. “Nu de app nog in ontwikkeling is, kan de waarde nog
niet worden bepaald en kun je het tegen een laag bedrag aan het
buitenland verkopen. Als het grote geld dan binnenstroomt, is
dit belastingvrij of zeer laag belast,” aldus Rob.

Of de rente bij het lenen van de bv 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5% etc.
moet zijn, is natuurlijk arbitrair. De startsituatie is dat de bv bij
de bank 0% krijgt. Als de bv € 150.000 overhevelt naar de dga en
daarvoor 2% ontvangt, lijkt dat best wel zakelijk. Bij de beoordeling hiervan is de privé solvabiliteit en de verdiencapaciteit van
Jochem van belang. Van belang zou ook kunnen zijn een levensverzekering, zodat de erfgenamen bij zijn overlijden de schuld
aan de bv kunnen aflossen.
Koos zet zijn analyse op de mail. De volgende dag belt hij nog
even om te vragen of Jochem het allemaal heeft begrepen. Jochem, altijd in voor een geintje, zegt dat hij er geen hout van
snapt, maar afgaat op het advies. “Gezien jouw rekeningen, ga ik
ervan uit dat je adviezen goed zijn.” Koos zegt een geldleningsovereenkomst op te zullen sturen. Hij adviseert van Coen een
persoonlijke borgstelling te vragen. Dat vindt Jochem een goed
idee. “Ik ga me straks nog een echte bankier voelen!” Ook voor
de borgstelling heeft Koos een overeenkomst.
In het licht van de extreem lage rente op spaarrekening, doen
steeds meer vermogenden aan privébankieren. Het is van belang de risico’s bij het sparen en beleggen te spreiden. In dat licht

Als de fiscus op de hoogte raakt van de structuur, moet rekening worden gehouden met de stelling dat de feitelijke vestigingsplaats van de Panamese vennootschap zich in Nederland
bevindt. Dit zou betekenen dat er in Nederland aangifte vennootschapsbelasting moet worden gedaan. Als de fiscus niet kan
bewijzen dat de vestigingsplaats in Nederland zit, kan nog het
standpunt worden ingenomen dat er een vaste inrichting van
die vennootschap is bij Pieter-Jan thuis. In dat geval zal er aangifte vennootschapsbelasting als buitenlands belastingplichtige
moeten worden gedaan.
BEPS-PROJECT
Ook zou de fiscus door middel van een transfer pricing-correctie kunnen zorgen voor belastbaarheid van de app-winsten in
Nederland. Gesteld zal dan worden dat de overdracht van een
potentieel waardevol immaterieel actief tegen een vaste, lage
prijs onzakelijk is en dat onafhankelijke derden dit nooit zouden
doen. Onafhankelijke derden zouden een variabele prijs afspreken, zeg maar een royalty, of een prijsaanpassingsclausule. Op
grond van deze stelling zal het leeuwendeel van de winst aan
Peter-Jan kunnen worden toegerekend en bij hem als ROW
worden belast.
Deze benadering is in lijn met de recente OESO-richtlijn Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions
8-10 2015 Final Reports. Dit maakt deel uit van het BEPS-project, het project dat zich richt tegen winstverschuivingen naar
fiscaal gunstige jurisdicties. Daarin wordt aangegeven dat aan
vennootschappen (in tax havens) met immateriële activa zonder
adequaat management om de bijbehorende risico's te managen,
slechts een zeer laag rendement kan worden toegerekend. Een
lage rentevergoeding over het geïnvesteerde vermogen. Ver-
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Scenario 3 leidt in vergelijking met scenario 1 tot een jaarlijkse
besparing van 43,75% over 4% (het renteverschil). De hoofdsom
in jaar 1 bedraagt € 150.000 en in jaar 10 € 15.000; gemiddeld
€ 82.500. De rekensom voor het fiscale voordeel is: 10 x 4% x
43,75% x € 82.500 = € 13.709. Het nadeel van het niet kunnen
afboeken van het debiteurenverlies is dus veel kleiner dan de
besparing van scenario 3. Men kan zich afvragen hoe zakelijk
het is om tegen 2% te lenenvan de bv voor de financiering van
een uitgegeven lening die een rente van 6% oplevert. Omdat
het bij de uitgegeven lening om bedrijfsfinanciering gaat, is een
hoge rente passend. Bij een lening aan een particulier, in casu de
dga, wordt het debiteurenrisico in de regel laag ingeschat, zodat
een lage rente op haar plaats is. Bedenk dat als de dga een debiteurenverlies lijdt, hij de schuld aan zijn bv toch gewoon moet
aflossen.

Iedere belastingadviseur met enige jaren ervaring, heeft wel
eens een casus als deze voorgelegd gekregen. Dan moetje klanten aan hun verstand peuteren het zo niet werkt. Want stel de
app zit in een Panamese vennootschap, ondergebracht bij een
trustkantoor. Wie gaat dan onderhandelen over de licenties?
Wie gaat de app dan aanpassen als er technisch nog wat aan
blijkt te mankeren? Mensen van trustkantoren kunnen van alles,
maar niet zonder ruggenspraak onderhandelen over licenties en
niet programmeren aan apps.

Een goede adviseur zal Pieter-Jan aanraden de app in een
Nederlandse bv onder te brengen en gebruik te maken van onze
innovatiebox. Hierdoor zal de fiscale druk op de verwachte winsten al aanzienlijk worden gematigd.

GIJZELING
IN VERBAND MET KB-LUX
Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine januari 2017
Vaak is het belastingvak best wel saai. Zo kom je als fiscalist zelden met moord en doodslag in aanraking. Het ontdekken van
een buitenlandse bankrekening van een cliënt door de fiscus is al
heel wat. Sinds de start van de KB-Lux affaire vindt men in elke
aflevering van V-N of NTFR vaak meerdere zaken die daarmee
te maken hebben. In de meeste zaken is volstrekt duidelijk dat de
belastingplichtige de rekening had, maar probeert zijn adviseur
via juridische spitsvondigheden onder de aanslag en boete uit te
komen of deze te beperken. De navolgende zaak betrof een KBLux geval, waar de ontvanger lijfsdwang had toegepast. U leest
het goed: lijfsdwang! Met andere woorden, de snoodaard enige
tijd opsluiten om hem tot medewerking te dwingen. Het kwam
erop neer dat de belastingplichtige volgens de ontvanger zijn
geld had verstopt, waardoor de invordering van de KB-Lux-belasting niet kon plaatsvinden. De man in kwestie, een AOW’er,
gaf echter geen krimp.
Aan onze hoofdpersoon waren navorderingsaanslagen opgelegd tot een bedrag van € 227.787. De ontvanger had van KBLux informatie ontvangen waaruit bleek dat hij een rekening
had, waarvan hij in ieder geval € 12.500 en € 130.251,26 had
opgenomen. Deze rekening was per 19 februari 2000 opgeheven. De ontvanger heeft vervolgens dwangbevelen en een bevel
tot betaling laten betekenen. De ontvanger heeft daarop diverse invorderingsmaatregelen getroffen, waaronder executoriaal
beslag op de woning. Bij vonnis van de voorzieningenrechter is
onze hoofdpersoon veroordeeld tot het verstrekken van inlichtingen over zijn buitenlandse rekeningen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per dag, tot een maximum
van € 500.000. Bij uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden is het
beroep door de man verworpen. De maximale dwangsom van
€ 500.000 is inmiddels verbeurd geraakt.
En dan komt het aan op invordering, wat niet lukt. De ontvanger heeft sterk het vermoeden dat de man ergens geld heeft,
maar hij wil geen openheid van zaken geven. Vandaar de eis tot
lijfsdwang. Een dergelijke eis is in de fiscaliteit niet gebruikelijk.
De civiele kamer van de rechtbank heeft de lijfsdwang voor een
periode van maximaal drie maanden toegewezen. De lijfsdwang
is uitvoerbaar bij voorraad verklaard en onze hoofdpersoon is
onmiddellijk in gijzeling genomen. Het hoger beroep van de man
heeft geen schorsende werking. Dit probeert hij in kort geding
te bewerkstelligen. Hij procedeert overigens met een toege-

voegde advocaat.
De man heeft tot op de dag van de uitspraak van het kort geding
geen openheid van zaken gegeven omtrent de vraag wat er met
het opgenomen saldo is gebeurd. Verder heeft hij kort na de executoriale beslaglegging door de ontvanger gelden aan het verhaal van de ontvanger onttrokken door een substantieel bedrag
van zijn hypotheekrekening bij de bank op te nemen. Ook over
de aanwending daarvan heeft hij geen duidelijkheid verstrekt.
Door deze actie kan de ontvanger niet aan de woning komen. De
man heeft gesteld dat de bankrekening bij KB-Lux niet van hemzelf was maar van zijn familie. Hij beweert het bedrag inmiddels
aan de desbetreffende familieleden terug te hebben gegeven.
Hij weigert echter hun namen te noemen, omdat hij hen daardoor zou benadelen. De rechtbank gelooft hem niet. Ook andere
verklaringen betitelt de rechtbank als leugenachtig. De rechtbank neemt aan dat belanghebbende wel beschikt over middelen tot betaling of verhaal, maar dat hij onwillig is om te betalen
of verhaal mogelijk te maken. Onze man betoogt dat het op de
weg van de ontvanger had gelegen informatie in te winnen in
Luxemburg. De rechtbank behandelt deze stelling niet en geeft
aan dat hij deze maar in hoger beroep aan de orde moet stellen.
Zijn advocaat doet op goed geluk een beroep op het Europese
Verdrag inzake Rechten van de Mens. De rechtbank verwerpt
ook dit verweer en stelt dat hier geen sprake is van een strafrechtelijk middel. In het privaatrecht vormt lijfsdwang een indirect dwangmiddel om druk uit te oefenen op de schuldenaar, opdat deze de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling nakomt.
Hier gaat het verdrag niet over. Hij voert verder zijn leeftijd alsmede zijn hartproblemen aan. De rechtbank oordeelt dat niet
(voldoende) gesteld of gebleken is dat sprake is van een situatie
waarbij het leven van belanghebbende in gevaar komt of die,
met het oog op de gezondheid en leeftijd van belanghebbende,
voortzetting van de gijzeling niet rechtvaardigt. De rechtbank
wijst de vordering van belanghebbende af en de man blijft achter de tralies.
Wat beweegt deze man? Gijzeling is een forse maatregel en de
meeste burgers laten het daar niet op aankomen. Is de man een
pathologische stijfkop of heeft hij goede redenen om zijn mond
te houden? Het kort geding heeft hem niet gebaat. De rechtbank veroordeelt hem tot de proceskosten voor een bedrag van
€ 1.435. Omdat hij procedeerde met toevoeging, bleven zijn
advocaatkosten beperkt. Misschien heeft hij zijn geld ondergebracht bij familie, die hem van het nodige voorziet. Het is daarom niet ondenkbaar dat de ontvanger na afloop van de gijzeling
zijn pogingen staakt, waardoor onze hoofdpersoon uiteindelijk
toch nog als winnaar uit de strijd komt.
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taald naar onze casus betekent dit dat de winst in Nederland zal
moeten worden belast, omdat de app in Nederland is ontwikkeld
en in Nederland zal worden gemanaged. Men wil af van de situatie dat multinationals hun waardevolle immateriële activa
onderbrengen in tax havens. De achterliggende gedachte is dat
winsten belast moeten worden waar de relevante economische
activiteiten plaatsvinden (nexus approach). Vrijwel alle ontwikkelde landen hebben zich hierachter geschaard. Nederland
heeft naar aanleiding hiervan de eisen voor de innovatiebox
aangescherpt.

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine april 2017
John en Eveline zijn in 2011 in het huwelijk getreden. Het stel
heeft dat jaar een eengezinswoning in Almere gekocht voor
€ 245.000 met een financiering van € 260.000. In 2012 werd
hun eerste kind geboren en in 2014 hun tweede. De zorg voor de
kinderen was grotendeels in handen van Eveline’s moeder. John
en Eveline werken beiden fulltime en verdienen elk een salaris
van circa 30% boven het minimum loon. Vanaf 2014 begon hun
huwelijk te rammelen.
Beiden namen het niet zo nauw met de huwelijkstrouw. Aanvankelijk gebeurde dat in het geniep, maar later kwam John nachten
achtereen niet thuis en kwam de minnaar van Eveline zo ongeveer om de week de verwarmingsketel repareren. Als het stel
samen was, ontstond steevast ruzie over van alles en nog wat.
Wat onvermijdelijk was, gebeurde. Het stel besloot uit elkaar te
gaan. Dat was in het najaar van 2015. Een slechter moment konden zij nauwelijks kiezen, omdat de woning 15% in waarde was
gedaald. Het huis stond liefst 50 mille onder water. Er was ongeveer € 14.000 belastingvrij gespaard in de spaarrekening eigen
woning (SEW). Het plan was dat Eveline de woning van John zou
overnemen. De restschuld voor John zou daarbij uitkomen op
€ 25.000, verminderd met zijn aandeel in de SEW van € 7.000:
€ 18.000. Dit bedrag zou hij schuldig blijven aan Eveline tegen
4% rente. Omdat sprake was van een restschuld eigen woning,
zou John de rente nog 15 jaar kunnen aftrekken.
Het plan kon echter niet worden gerealiseerd, omdat Eveline
de financiering niet rond kreeg. Haar voorstel aan haar minnaar
om haar levenspartner te worden en bij haar in te trekken, werd
door hem afgewezen. Hij liet het vanaf dat moment zelfs helemaal afweten. John en Eveline wachtten nog even met het aanvragen van de echtscheiding.
Uiteindelijk dienden John en Eveline in april 2016 het echtscheidingsverzoek in. De woning bleef noodgedwongen nog onverdeeld. Maar dankzij het aantrekken van de woningmarkt lukte
het in september 2016 de woning te verkopen voor € 225.000.
In de SEW zat inmiddels € 17.000. Rekening houdend met verkoopkosten resteerde een schuld aan de bank van € 5.500. Per
persoon slechts € 2.250. Daarvoor wilde de bank wel een persoonlijke lening verstrekken.
Het stel liet de gezamenlijke aangifte IB altijd doen door
Winston, eigenaar van een administratiekantoor in Almere.
Winston was een kennis van Eveline. John zou zelf wel iemand
vinden om zijn aangifte IB 2015 te doen. Winston overlegde met
Eveline hoe de negatieve inkomsten uit de eigen woning van
€ 8.700 tussen de partners zouden moeten worden verdeeld.
In 2015 waren Eveline en John nog fiscaal partner. Uit sympathie voor Eveline stelde Winston voor het hele bedrag bij haar
in aanmerking te nemen. “Dat scheelt je bijna € 2.000.” Dat vond
Eveline een prima plan en zo geschiedde. Winston gebruikte de
aangiftesoftware van zijn kantoor.
John deed enige tijd later aangifte en trok, onwetend van de
handelwijze van zijn ex, 50% van de € 8.700 af. Als echtelieden
geen afspraak maken over de verdeling, is het 50/50. In november 2016 kreeg hij een correctie op zijn aangifte met de motivering dat de volledige negatieve inkomsten uit eigen woning
reeds in de aangifte van Eveline waren vergolden. Hoe kan dat
nou, dacht John, ik heb daar toch niet voor getekend! Naspeuringen brachten aan het licht dat Eveline de rente volledig had

afgetrokken, dus ook zijn aandeel.
Ondertussen had John bij deze en gene wat kleine schulden opgebouwd en hen beloofd af te zullen lossen met zijn belastingteruggaaf. Hij belde op hoge poten naar Winston, maar deze was
telkens in bespreking of op vakantie. Mails bleven onbeantwoord.
Vervolgens probeerde hij bij de Belastingdienst zijn recht te halen. Maar voordat je bij de Belastingtelefoon je probleem hebt
duidelijk gemaakt … Uiteindelijk lukte het door te dringen tot
een aangiftemedewerker. Deze meldde dat het systeem aangaf
dat er voor 100% toerekening aan de partner was gekozen en
dat hij het maar met de partner moest uitvechten. Maar ja … met
Eveline was hierover niet te praten. Bovendien had zij de belastingteruggaaf al weer uitgegeven. Van een kale kip is het lastig
veren plukken.
Uiteindelijk lukte het de door John ingeschakelde belastingadviseur om de Belastingdienst te vermurwen akkoord te gaan met
aftrek van 50% van de negatieve inkomsten eigen woning in de
aangifte van John. Door zelf ook op tijd aangifte te doen, maakte John duidelijk er vanuit te gaan dat het administratiekantoor
niet ook zijn aangifte zou doen. De aangiftemedewerker kondigde aan een onderzoek in te stellen naar het administratiekantoor. In feite was sprake van ordinaire (digitale) valsheid in
geschrifte.
Vrij naar Hof Den Bosch 20 oktober 2016, nr. 14/00943.

DE AANGESLAGEN
BULGAARSE PROSTITUEE
Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine juli 2017
Het leuke van ons vak is dat het een weerspiegeling is van wat
er allemaal in onze samenleving gebeurt. Ik word niet warm
of koud van een arrest over de vraag of de verlengde navorderingstermijn voor Zwitserse bankrekeningen in overeenstemming is met de standstillbepaling van het EU-verdrag. Je moet
een vakidioot zijn om daar warm of koud van te worden. Fiscale onderwerpen met een crime scene investigation-achtig
karakter interesseren mij bovenmatig. Wie zit er bijvoorbeeld
achter de grote carrouselfraudes met btw binnen de EU? Als
ik lees dat een Hongaarse belastingambtenaar een zeer grote
carrouselfraude heeft ontdekt en vervolgens is ontslagen, zit
ik op het puntje van mijn stoel. Zou de maffia zijn geïnfiltreerd
in de Hongaarse overheid en belastingdienst? Het antwoord
laat zich raden. Tijdens de Econfinraad van 15 en 16 juni
2017 is gesproken over een algemene verleggingsregeling
ter bestrijding van de carrouselfraude. Slovenië en Frankrijk
gaven daarbij aan hier principiële bezwaren tegen te hebben.
Met deze fraude is meer dan 50 miljard euro gemoeid. En dan
heb je principiële bezwaren! Helaas geeft het verslag niet aan
welke principes hier op het spel staan.
Wat dacht u van het Poolse uitzendbureau dat bouwvakkers detacheert en geen loonheffingen afdraagt. Als de Belastingdienst
in Polen onderzoek doet, blijkt het bedrijf niet op het opgegeven
adres te zijn gevestigd. De navordering van inkomstenbelasting
van iemand die een illegale wietplantage heeft gehad, vind ik
ook boeiend. Het belastingrecht blijkt vaak doelmatiger dan het
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FRAUDE MET VRIJE TOEREKENING
HYPOTHEEKRENTE

strafrecht voor het aanpakken foute gedragingen. De Belastingdienst had in het pre-Vinkenslagtijdperk afspraken gemaakt met
autohandelaren over de aan te geven winst en af te dragen btw.
Naar ik meen was dit 3% van hun omzet. Hoe zou dit nu gaan? Ik
neem aan dat het bezoeken van een woonwagenkamp niet tot
de favoriete bezigheden van de gemiddelde belastingambtenaar
behoort. Nee, dan liever een betaald voetbalorganisatie. Daar
gaat de ambtenaar vast met plezier naar toe. Als je gaat wroeten
in de met internationale transfers gepaard gaande geldstromen,
vind je vast wel zaken die niet conform de regels zijn. Als je op de
gang een beroemde voetballer of trainer tegenkomt, kan je dag
natuurlijk niet meer stuk. Ook de prostitutiesector mag zich begrijpelijkerwijs in een warme belangstelling van belastingambtenaren verheugen.

Spanje. Gezien het in haar handtasje aangetroffen geld brengt
ze het ook fysiek over naar Spanje. Op haar Spaanse bankrekening zou inmiddels circa € 100.000 staan. In 2010 is zij wederom
op Schiphol aangehouden. Ditmaal met € 13.100 aan contanten.
Elena bevindt zich in lastig parket, al was het alleen maar vanwege de omkering van de bewijslast. Zij heeft een adviseur in de
arm genomen die de procedure voor Rechtbank Haarlem voor
haar voert en -naar wij aannemen- ook de daaraan voorafgaande gesprekken met de Belastingdienst voor zijn rekening heeft

Nu we het toch over de prostitutiesector hebben. In het onderdeel ‘Overige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak’ van
NTFR (niet geannoteerd) trof ik een interessante casus aan
over een Bulgaarse prostituee die in 2009 op Schiphol door de
marechaussee was opgepakt met € 29.000 contant geld in haar
handtasje (NTFR 2017/986). De uitspraak is als leesvoer heel
wat boeiender dan de meeste artikelen in de krant. Bij het lezen
vroeg mijn vrouw of ik echt wel met mijn vak bezig was, waarop
ik gelukkig bevestigend kon antwoorden.

Nu we het toch
over de prostitutiesector hebben

Elena huurt in Amsterdam samen met een vriendin een woning
voor € 1.250 per maand. Zij werkt zelfstandig in een gehuurde
kamer die haar € 150 per dag kost. Naast haar woonadres in Amsterdam heeft zij een kamer in Barcelona, waar zij ook een auto
heeft en bankrekeningen aanhoudt. In het doorgaans zonnige
Barcelona rust zij uit. Het grootste deel van het jaar verblijft zij in
Amsterdam. Zij heeft zich niet in Amsterdam ingeschreven. Elena verklaart dat zij niet weet hoe dat moet. Zij heeft geen bankrekening in Nederland. Elena maakt regelmatig geld over naar

genomen. Zijn primaire stelling voor de rechtbank luidt dat mevrouw buitenlands belastingplichtig was en dat de reiskosten
tussen Barcelona en Amsterdam als kosten van woon - werkverkeer in aftrek zouden moeten komen. De rechtbank verwerpt
dit zonder veel omhaal van woorden. Elena beschikt immers
over woonruimte in Nederland en verblijft hier het vaakst. Als
je er goed over nadenkt, is de stelling van de adviseur helemaal
zo gek nog niet. Uit het feit dat Elena haar vermogen op Spaanse
bankrekeningen aanhoudt en daar een auto heeft, zou je kunnen
afleiden dat zij Spanje als haar thuishaven ervaart.
Bij omkering van de bewijslast mag de fiscus op redelijk globale
wijze, schattenderwijs de winst bepalen. Die schatting mag echter niet onredelijk zijn. De fiscus baseert de schatting van Elena’s winst onder meer op de facturen voor kamerhuur in 2008.
De facturen over januari en februari ontbraken echter, hetgeen
strookt met Elena’s bewering dat zij toen in Barcelona verbleef.
Dit wordt ondersteund door vliegtickets. De rechtbank halveert
de schatting van de inspecteur. Ter nadere onderbouwing van de
schatting wijst de inspecteur erop dat het banksaldo van onze
dame € 300.000 bedroeg, aanmerkelijk meer dan de door haar
beweerde € 100.000. Dit brengt de rechtbank echter niet tot
een ander oordeel, omdat dit bedrag ook in andere jaren kan zijn
verdiend.
De aanslagen voor 2006 en 2007 blijven grotendeels intact.
Het totaal aan naheffingen (omzetbelasting) en navorderingen
schatten wij voor de desbetreffende jaren op € 140.000. Een
forse aanslag op Elena’s spaarsaldo.
Henry Meijer
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Laten wij deze dame met het oudste beroep ter wereld Elena
noemen. Blijkbaar voor de marechaussee een goede reden om
haar eens aan een verhoor te onderwerpen en zo geschiedde.
Zij werd op de bewuste dag zelfs tweemaal ondervraagd. Omdat Elena geen Nederlands sprak, zal de assistentie van een tolk
zijn ingeroepen. Elena verklaarde ruim twee jaar als prostituee
werkzaam te zijn geweest in Amsterdam, waarbij zij gemiddeld €
400 per dag zou hebben verdiend gedurende 27 à 28 dagen in de
maand. Blijkbaar staat de marechaussee in nauw contact met de
Belastingdienst. Naar aanleiding van de aanhouding volgde met
gezwinde spoed een boekenonderzoek. Van veel boeken was
overigens geen sprake. Het onderzoek was voornamelijk gebaseerd op door Elena afgelegde verklaringen en facturen van de
door haar gehuurde kamer. De aangetroffen contanten waren
volgens haar zeggen de opbrengsten van de voorafgaande drie
maanden. De fiscus legt voor 2006, 2007 en 2008 aanslagen op
naar een box 1-inkomen van respectievelijk € 62.182, € 74.632
en € 73.635. Daarnaast wordt omzetbelasting nageheven. De
inspecteur stelt ‘omkering van de bewijslast’. De samenvatting
vermeldt niet of er sprake is geweest van een informatiebeschikking. Op grond van de op 1 juli 2011 in werking getreden
Wet rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen treedt omkering van de bewijslast bij het niet voldoen aan
informatieverplichtingen alleen op als de inspecteur een voor
bezwaar vatbare informatiebeschikking neemt welke beschikking onherroepelijk is komen vast te staan. Mocht die beschikking er niet zijn geweest, dan is de omkering van de bewijslast
ten onrechte geweest.

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine oktober 2016

Cees de Bok is accountant. In 1995 startte hij zijn carrière bij
een rechtsvoorganger van een van de big four kantoren. Hij is
een rouwdouwer. Heel goed in z’n vak, maar niet altijd even diplomatiek. Dat werd hem ook gezegd toen hij in 2007 het droevige nieuws te horen kreeg dat hij benoeming tot vennoot uit
zijn hoofd moest zetten. Hij trok zijn conclusie en begon voor
zichzelf. Uit compassie deed zijn ex werkgever niet moeilijk toen
enkele klanten aangaven naar Cees over te willen stappen.
Het kantoor van Cees groeide als kool. Hij spreekt de taal van
de ondernemer. Hij is een man van de praktische oplossing. Wat
ook hielp bij het verwerven van cliënten was dat de grote kantoren hun tarieven ieder jaar met zo’n 10% verhoogden. Toen
in 2008 de crisis zich aandiende, gingen velen op zoek naar een
goedkoper kantoor.
Voor zijn klanten zorgde hij altijd voor de fiscaal optimale oplossing, maar voor zichzelf schoot dat er bij in. Zo liet hij achterwege zijn eenmanszaak om te zetten in een bv. Zijn winst kwam in
2012 uit op € 200.000, zodat de bv een aanzienlijke besparing
had kunnen opleveren. Cees ging in 2014 een maatschap aan
met Koen Walekamp. Ze kenden elkaar al een aantal jaren en
hadden tot wederzijdse tevredenheid enkele grote klussen samen gedaan. Koen was accountant èn fiscalist. Altijd handig in
een MKB-praktijk. Koen was echter minder commercieel dan
Cees. Besloten werd dat Cees in de maatschap een winstaandeel van 60% zou krijgen en Koen 40%. Daarmee werd ook de
goodwill van Cees vergolden. Koen had geen problemen met zijn
minderheidspositie.
De maatschap profiteerde in 2016 van het verbeterde economische sentiment. Er werd een winst geprognosticeerd van
€ 400.000. Koen opperde de maatschap om te zetten in een
bv-structuur. U kent het wel: ieder z’n eigen holding en daaronder de werkmaatschappij. Hij wist Cees hierin mee te krijgen.

Er werd een afspraak gemaakt met een notaris en algauw was
de nieuwe structuur gerealiseerd. Wederom in de verhouding
60% voor Cees en 40% voor Koen. Beiden werden directeur van
hun eigen holding. De persoonlijke holdings waren statutair directeur van de werkmaatschappij en gingen managementfees in
rekening brengen. Toen Koen bezig was met het inrichten van
de loonadministratie voor zichzelf, realiseerde hij zich dat de
werknemersverzekeringen van toepassing waren. Hij was namelijk via zijn holding minderheidsaandeelhouder. De holding
van Cees had de meerderheid en kon hem daarom de wacht
aanzeggen. Hij legde het probleem uit aan Cees en die vond het
maar vreemd. “Je was in de oude structuur toch gewoon ondernemer. Het enige dat is veranderd, is dat we het bv-jasje hebben
aangetrokken. Oké, je bent minderheidsaandeelhouder en dus
in zekere zin ondergeschikt, maar dat was je ook in maatschap.
Nee, dat kan niet waar zijn. Zoek het nog maar wat verder uit.”
Koen besloot om Cees maar even te laten betijen. Enkele dagen
later kwam hij met de volgende uitleg. “Vroeger waren wij fiscaal
gezien ondernemer, nu zijn we werknemer van onze eigen bv’s
Aangezien je feitelijk werkt voor de werkmaatschappij ben je daar
strikt genomen in dienst. Maar je bent ook in dienst van je holding.
Op grond van de zogenoemde doorbetaaldloonregeling mag de
verloning plaatsvinden in de holding. Voor de werknemersverzekeringen wordt door de persoonlijke holdings heen gekeken. Er
wordt net gedaan alsof wij directeur zijn van de werkmaatschappij. En hoe je het ook wendt of keert, jij kan mijn holding als directeur ontslaan. Als wij beiden evenveel aandelen hadden gehad,
had ik geen last gehad van de sociale verzekeringen.”
Tegen zoveel vaktechnisch geweld was Cees niet opgewassen.
“Nou vooruit het zal zo zijn. Maar er moet vast een oplossing voor
zijn.” Koen antwoordde: “inderdaad, daarvoor moeten we de statuten van de bv wijzigen. Jouw aandelen worden A-aandelen en
mijn aandelen B-aandelen. De A-aandelen stemmen over het ontslag van jou en de B-aandelen stemmen over het ontslag van mij.
Hierdoor kun jij mij als directeur niet meer de deur wijzen.”
Cees vond dat prima. Hij dacht bij zichzelf als ik wil dat hij gaat,
dan lukt mij dat wel op een andere manier.
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EN DAN VAL JE INEENS ONDER
DE SOCIALE VERZEKERINGEN

ACHTERSTALLIGE VERREKENING
EN ECHTSCHEIDING

zat in een lastig parket. Marinus was geen klant die genoegen
nam met “nee”. Maar je kunt als adviseur nu eenmaal niet altijd
naar de pijpen van je klant dansen.

In het najaar organiseren wij onze jaarlijkse echtscheidingscursus.
Deze wordt altijd goed bezocht. Gezien de (fiscale) complicaties
die bij echtscheiding kunnen spelen, is dit niet vreemd. Vooral de
eigen woning en het pensioen zorgen voor hoofdbrekens. Om u
alvast in de stemming te brengen, laten wij een verhaaltje volgen
van een adviseur met een klant die aankondigt binnenkort echtscheiding te zullen aanvragen. Hij wil daarvoor eerst nog wat geregeld hebben. Maar of dat allemaal zomaar kan?

Toen Pieter vertelde niet mee te willen werken aan het snode
plan, was de reactie van Marinus opmerkelijk mild. Dat deed
Pieter denken aan de wijze woorden van zijn leermeester dat
je als adviseur juist respect krijgt als je op gezette tijden op je
strepen blijft staan. Pieter adviseerde om de echtscheiding zo
snel mogelijk in gang te zetten. Bij de verdeling zou inderdaad de
zakelijke goodwill van de bv moeten worden meegenomen, omdat deze was gevormd tijdens het huwelijk. Hij wees erop dat de
aandelen vanwege persoonlijke goodwill laag kunnen worden
gewaardeerd, waardoor de schade mee zou vallen. Verder kon
hij melden dat er sprake is van een ab-claim waardoor het aan
de echtgenote mee te geven bedrag verder beperkt zou blijven.

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine juli 2016

Belastingadviseur Pieter Hoogsma heeft vorige maand van zijn
cliënt Marinus de Korte te horen gekregen dat deze van zijn
vrouw af wil. De woordkeus geeft al aan dat van veel respect
voor de echtgenote geen sprake meer is. Marinus heeft een
jongere vrouw ontmoet, een medewerkster van zijn reclamebureau. Hij wil met deze vrouw verder, maar zal eerst moeten
scheiden. De mededeling was strikt vertrouwelijk. Met name de
toekomstige ex mocht het niet weten.
Marinus liet zich via zijn groep duikvrienden alvast globaal adviseren. Twee van hen zijn namelijk ervaringsdeskundig op het
gebied van echtscheiding. Pieter had opgemerkt dat Marinus
vanwege de huwelijkse voorwaarden zijn vermogen niet zou
hoeven delen met zijn toekomstige ex. Die opmerking kwam
hem op hoongelach te staan. “Die fout maakte ik destijds ook,
” zei Johan. “Maar in mijn huwelijkse voorwaarden stond een
verrekenbeding. We hadden jaarlijks moeten afrekenen, wat we
natuurlijk nooit gedaan hadden. Daarom kon ik bij de scheiding
mooi de helft van mijn vermogen inleveren. Het ergste was dat
ook de waarde van de bv daarin werd betrokken.” Marinus had
inderdaad ook een periodiek verrekenbeding in zijn huwelijkse
voorwaarden staan.

Pieter kent als fervent gebruiker van MFAS het rekenmodel voor
achterstallige verrekening van huwelijkse voorwaarden en de
bijbehorende modelovereenkomst. Al te ingewikkeld leek hem
de klus daarom niet. Maar hij voelde nattigheid. Waarom wilde
Marinus dit opeens geregeld hebben? Pieter had in het verleden
al diverse malen voorgesteld werk te maken van de verrekening,
wat Marinus telkens niet nodig vond. Toen hij doorvroeg, kwam
de aap uit de mouw. Marinus vertelde over zijn plan om van echt
te scheiden en zonder al te veel financiële kleerscheuren uit de
boedelverdeling te komen. Pieter had hier geen goed gevoel bij.
Hij meldde zijn cliënt dat hij erop terug zou komen.
Een klein onderzoekje met behulp van MFAS leerde dat een
soortgelijke zaak aan de rechter was voorgelegd. 1) In die casus
was één jaar voor de echtscheiding een achterstallige verrekening uitgevoerd, waarbij de vrouw was benadeeld. Hof Den
Bosch oordeelde dat sprake was van een benadeling van meer
dan een kwart. De verdeling moest over. Het gerechtshof gaf in
duidelijke bewoordingen te kennen dat de notaris nooit had mogen meewerken aan de verrekening zoals die was gedaan. Pieter

Hof Den Bosch 28 februari 2012, nr. HD 200.085.753 (door de Hoge
Raad afgedaan onder verwijzing naar art. 81 RO).

1)

HERMIEN GEEFT NIET OP

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine april 2016
Gert en Hermien kennen elkaar van het accountantskantoor,
waar ze allebei tot 1996 werkten. Tijdens een personeelsavond
op de plaatselijke bowlingbaan bleven ze tot alle anderen waren
vertrokken. Hermien vertelde het vermoeden te hebben dat
Gert verliefd op haar was. Tot haar vreugde beaamde hij dat en
de eerste kus volgde. In 1993 trouwden ze. Wees gerust, dit verhaal gaat niet over liefde en erotiek, maar over de aftrekbaarheid van de werkruimte in de eigen woning.
Gert had de AA-opleiding gevolgd. Omdat het hem nuttig leek
wat meer van de fiscaliteit te weten te komen, deed hij daarna
de Federatieopleiding. Hermien was niet zo’n studiebol. Pas de
vierde keer dat zij opging voor het SPD-examen was succesvol.
Daarna rondde zij met succes de opleiding tot belastingassistent af. Hermien was dan weliswaar geen held in de theorie, ze
kon wel ontzettend goed met klanten omgaan. Omdat zij haar
beweringen altijd met grote stelligheid verkondigde, gaf zij haar
klanten een vertrouwd en veilig gevoel. Haar manier van communiceren werkte ook bij fiscale controles vaak wonderwel. De
ambtenaren lieten zich niet zelden door haar overbluffen.
Het stel nam in 1996 ontslag en begon voor zichzelf als
man-vrouwmaatschap. Ze slaagden erin een aantal klanten van
hun oude werkgever mee te nemen. De praktijk werd uitgeoefend in hun rijtjeswoning, die ze in 1993 met premie hadden
gekocht. In 2000 verhuisden ze naar een herenhuis. Kinderen
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Marinus kreeg van zijn vrienden het advies om een achterstallige verrekening van huwelijkse voorwaarden te doen en nog enige tijd mooi weer te spelen bij zijn echtgenote. De goodwill van
de bv zou buiten die verrekening moeten blijven. Het verzoek
aan belastingadviseur Pieter was om dat maar even te regelen.

waren er niet gekomen. Dat was dus niet de reden van de verhuizing. Wel hadden ze twee honden die heerlijk konden ravotten
in de grote tuin. Een belangrijke reden om te verhuizen was dat
het financieel kon. Bovendien had de grotere woning voordelen
vanuit een oogpunt van representativiteit. Twee bureaus, een
zitje, een vergadertafel, dossierkasten etc. Kortom, een kantoor
waar de clientèle keurig kon worden ontvangen. Met enige regelmatig kwamen er ook mensen van de Belastingdienst voor de
controle van hun klanten. De werkruimte werd tot hun privévermogen gerekend.
Het kantoor bevindt zich in het gedeelte van de woning waar oorspronkelijk een garage was gepland. De ruimte heeft twee openslaande tuindeuren. Het kantoor is toegankelijk via de centrale
hal, die ook toegang biedt tot het woongedeelte. Toen in 2005
de definitie van werkruimte in de Wet IB werd aangescherpt,
heeft het stel tussen het woongedeelte en de werkruimte een
multiplex tussenwand geplaatst met een afsluitbare deur. De hal
geeft toegang tot een toilet met een wasbakje en een kraantje.
In het woongedeelte van de woning is op de begane grond in de
badkamer nog een ander toilet aanwezig. Volgens de gangbare
criteria is hier overigens geen sprake van een kwalificerende
werkruimte.
Niettemin voerden Gert en Hermien al die jaren de geschatte
huurwaarde van het kantoor als bedrijfskosten op. Tot 2005
werd dat door de fiscus geaccepteerd, althans niet gecorrigeerd.
Voor de jaren 2005 en 2006 kregen ze allebei een correctie op
de aangifte, waarbij de aftrekpost voor het kantoor werd geschrapt. De motivatie was dat geen sprake was van een zelfstandige ruimte. Gert had het al aan zien komen en voelde er niet
voor er tegen in het geweer te komen. Hermien had echter geen
enkel begrip voor het schrappen van de aftrekpost. “Wat een onzin. We gebruiken die ruimte toch zakelijk. Die oelewappers van
de Belastingdienst zitten hier zelfs de boeken van onze klanten
door te nemen. Ze zitten op onze stoelen, drinken onze koffie
en gebruiken ons toilet. En wie mag de boel schoonmaken als ze
met hun smerige schoenen de parketvloer bevuilen?” Gert hield
wijselijk zijn mond. Als klap op de vuurpijl riep ze uit: “Ik ga door
tot de Hoge Raad.” En zo geschiedde.

gingen in het verkeer met de Belastingdienst ergerden haar in
hoge mate. En er ging veel fout. Waarschijnlijk had haar houding
ook te maken met het ouder worden. Als de jaren gaan tellen,
neemt bij sommige mensen het chagrijn toe. Hermien bleef
maar foeteren op die foute Hoge Raad. Gert werd er flauw van.
Op een gegeven moment had hij een ingeving: “Waarom ga je
niet nog een keer procederen. Wie weet rolt het balletje nu de
goede kant op!” Dat was niet aan dovemans oren gericht.
Hermien bracht voor het jaar 2009 wederom de kosten van het
kantoor ten laste van haar winst. De brief van de inspecteur met
de vraag of er ten aanzien van de inrichting iets was veranderd
ten opzichte van 2005 en 2006, beantwoorde zij met “nee” met
de toevoeging “see you in court”. Dat zinnetje had Hermien opgepikt van de Amerikaanse series over criminaliteit en rechtszaken, waar ze zo verzot op was. En inderdaad zagen ze elkaar enkele maanden later voor rechtbank Gelderland en daarna voor
Hof Arnhem-Leeuwarden. Het hof overwoog :"Nu de werkruimte geen zelfstandig gedeelte van de woning vormt, zijn de kosten
en lasten die verband houden met de werkruimte, de inrichting
daaronder begrepen, op grond van artikel 3.16, eerste lid, van
de Wet IB 2001 niet aftrekbaar. Het gelijk is derhalve in zoverre
aan de Inspecteur.”
Op een ondergeschikt punt boekte Hermien wel succes. Uiteraard had zij ergens wel rekening mee gehouden met de mogelijkheid van verlies. Met het oog daarop had zij de stelling
betrokken dat in dat geval de energielasten voor de zakelijke
computerapparatuur wel in aftrek moesten komen. Deze apparatuur viel volgens haar niet onder de inrichting van het kantoor.
De rechter ging daar zowaar in mee, zij het dat het door haar geclaimde bedrag van €400 tot €200 werd verlaagd. Het hof voegde er fijntjes aan toe dat vanwege de MKB-winstvrijstelling van
14% en het effect op de oudedagsreserve, het in aanmerking
nemen van de aftrekpost leidt tot een €156 lager vast te stellen
belastbaar inkomen uit werk en woning. Na ampele overweging
besloot Hermien het hier niet bij te laten zitten.
Het jaarlijkse skiën in Kitzbühel is er dit jaar tot groot verdriet
van Gert bij ingeschoten. Hermien is namelijk druk bezig met het
schrijven van een beroepschrift in cassatie.

STEEDS MINDER ALGEMENE
HEFFINGSKORTING:
HOE KAN DAT NOU?

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine januari 2016

Het bezwaarschrift van Hermien werd zonder pardon afgewezen. Rechtbank Arnhem oordeelde dat de opvatting van de inspecteur de juiste was. Hof Arnhem bevestigde de uitspraak van
de rechtbank. De Hoge Raad verklaarde het tegen de uitspraak
van Hof Arnhem ingestelde cassatieberoep onder verwijzing
naar artikel 81 RO ongegrond.

Janneke Voets is sinds 2010 gehuwd met Mark Blömer. Janneke
was tot 2011 medisch secretaresse bij het plaatselijke gezondsheidscentrum in Oss. Eind 2011 heeft het stel hun eerste kindje gekregen en in 2013 is er een tweede bijgekomen. Janneke
is druk met het bestieren van het huishouden en de zorg voor
de kinderen. Mark verdient een goede boterham als dga van een
expertisebureau. Zijn salaris bedraagt € 84.000. De winst van de
bv na aftrek van het salaris bedroeg de afgelopen jaren gemiddeld € 100.000.

Niet gezegd kon worden dat Hermien haar verlies met waardigheid droeg. Ze raakte steeds meer verbitterd. Dingen die fout

Janneke is degene die zich om de financiën van het gezin bekommert. Vanuit de bv wordt er maandelijks € 5.500 naar de huis-
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Vrij naar Hof Arnhem-Leeuwarden, MK III, 22 december 2015, nr.
15/00012

VERLIES OP VORDERING
BEDRIJFSOPVOLGER
NIET AFTREKBAAR IN BOX 3

Janneke vraagt zich iets af met betrekking tot de uitbetaling
van de algemene heffingskorting. In 2012 ontving zij € 1.762,
in 2013 € 1.467 en in 2014 € 1.262. Steeds minder dus, terwijl
de algemene heffingskorting toch niet lager is geworden. Enig
zoekwerk op het internet brengt duidelijkheid. In de gevonden informatie komt zij de enigszins denigrerende term aanrechtsubsidie tegen. Deze wordt sinds 2009 afgebouwd in 15
jaar tijd met 6,67% per jaar. Voor 2015 betekent dit dat er van
de algemene heffingskorting van € 2.203 slechts € 1.175 wordt
uitbetaald aan de partner zonder eigen inkomsten.

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine oktober 2015

Tijdens een bespreking met accountant Wim Sluisman komt
dit ook nog even aan de orde. Wim heeft een oplossing, waarbij
hij Janneke een knipoog geeft. Zijn advies is de bv jaarlijks wat
dividend uit te laten betalen. Dat dividend komt natuurlijk toe
aan de aandeelhouder, zijnde Mark. Maar dividend behoort tot
de vrij tussen partners te verdelen inkomsten. Stel de bv keert
een dividend uit van € 10.000 en dit wordt in de aangifte IB bij
Janneke in aanmerking genomen. Over deze € 10.000 is Janneke € 2.500 IB verschuldigd (box 2). Hierdoor kan zij de volledige algemene heffingskorting benutten. Er is voor Janneke dan
opeens geen sprake meer van een aanrechtsubsidie, omdat zij
fiscaal gezien eigen inkomen geniet. De besparing in 2015 bedraagt € 2.203 - € 1.175 = € 1.028. Een goed advies van accountant Wim! Janneke knikt bewonderend.

Wilma Molenhoek en Bennie van Acht (geen stel) hebben in
2003 voor € 175.000 een parfumerie overgenomen van het
echtpaar dat de zaak in 1987 was begonnen. De zaak was gevestigd in een huurpand. Wilma en Bennie namen het huurcontract over. Wilma ging de zaak met 4 parttime personeelsleden
runnen, terwijl Bennie meer op de achtergrond ging optreden
met administratieve zaken en dergelijke. Onder begeleiding van
accountant Wim Konings sloten de nieuwbakken ondernemers
een vof-contract. De Rabobank verschafte € 80.000 financiering, Wilma bracht haar spaargeld van € 22.000 in en Bennie de
resterende € 73.000.

Wat is er mooier dan het drijven van een parfumerie! Het ruikt er
altijd aangenaam. De cliëntèle bestaat uit vrouwen die er moeite
voor doen aantrekkelijk voor de dag te komen en uit mannen met
goede bedoelingen voor hun partners. Terwijl een flesje exclusieve parfum van 100 cc gemakkelijk € 100 kost, blijft er daarvan
bij de gemiddelde parfumerie aan bedrijfsresultaat slecht € 8,70
over. Dit bij een bruto marge van 44,7%. Het leeuwendeel van de
opbrengst gaat naar de Yve Rochers van deze wereld.

Vermoedende dat er nog meer in het vat zit, vraagt zij of dit ook
nog voor de afgelopen jaren mogelijkheden biedt. Wim antwoordt dat dit helaas niet het geval is, omdat de bv in die jaren
geen dividend heeft uitgekeerd. Bovendien zijn de aanslagen tot
en met 2013 al definitief.

De winst in 2003 bedroeg € 93.000 (negen maanden), in 2004
€ 115.000, in 2005, € 95.000, in 2006 € 71.000 en in 2007
€ 57.000. Dat ging niet de goede kant op! Wilma, een inmiddels
gescheiden moeder, moest van haar winstaandeel haar gezin
met twee jonge kinderen onderhouden. Bennie had gelukkig
een echtgenote met een goed inkomen, waardoor hij minder afhankelijk was van de opbrengsten van de zaak. In verband met
de kosten van een verbouwing en een reclamecampagne waren
de vennoten bovendien nog genoodzaakt een deel van de winsten in de zaak te laten. Hierdoor bedroeg de kapitaalrekening
van Wilma ultimo 2007 € 34.000 en van Bennie € 101.000.

Hetzelfde effect zou men ook kunnen bereiken door de eventuele grondslag box 3 aan de partner toe te delen. Maar dan moet
men wel over een behoorlijk vermogen beschikken. Om in box 3
aan een heffing van € 2.203 toe te komen, is bij een vrijstelling
van € 42.660 een vermogen nodig van minimaal € 226.243.
Natuurlijk zou Janneke ook werkzaamheden voor de bv kunnen
gaan verrichten en daarvoor een beloning krijgen. Maar of dit inpasbaar is, is de vraag. Dividend lijkt hier een simpeler oplossing.
Bovendien kan een jaarlijks dividend helpen om de rekening-courantpositie binnen de perken te houden.

De achteruitgang van de winst noopte de vennoten tot actie. Na
rijp beraad waarbij ook accountant Wim Konings betrokken was,
werd besloten dat Bennie zich uit de zaak terug zou trekken. De
winkel was gewoon te klein voor twee ondernemers. De vof
werd een eenmanszaak. Wilma nam Bennie’s aandeel over voor
€ 101.000, precies het bedrag van zijn kapitaal. Wilma bleef de
koopsom schuldig tegen een rente van 6%. De accountant kwam
met een geldleningsovereenkomst. Wilma zou de lening in 10
termijnen van afgerond € 10.000 aflossen. De Rabobank eiste
dat de lening werd achtergesteld. Zo geschiedde.
Hiermee was Bennie fiscaal gezien ondernemer af. Omdat hij
niet meer realiseerde dan zijn kapitaalrekening en hij (gelukkig)
ook niet aan de oudedagsreserve had gedoteerd, was er geen
stakingswinst. De vordering op ex medevennoot Wilma werd
door het accountantskantoor keurig in box 3 verantwoord.
Ondertussen bleef het resultaat van de parfumerie achteruit
hollen. De omzet daalde en Wilma werd met extra kosten geconfronteerd, omdat zij de administratie moest uitbesteden. De
achteruitgang van de resultaten was overigens niet te wijten aan
slecht ondernemerschap van Wilma. De oorzaak lag in de algehele achteruitgang van het winkelcentrum. Het was te klein, de
wijk verpauperde en hangjongeren zorgden voor een vervelende
sfeer. Verplaatsing van de zaak was vanwege het huurcontract
en het gebrek aan kapitaal geen optie. Dus zat er voor Wilma
niets anders op dan zich zo goed en zo kwaad mogelijk staande te
houden. Gelukkig bleven de vaste klanten haar trouw.
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houdrekening overgemaakt. Als er een tekort dreigt te ontstaan,
volstaat een telefoontje naar de boekhouder van de bv. Deze
maakt het gevraagde bedrag dan prompt over en boekt het in
rekening-courant.

Dit alles had wel tot gevolg dat Wilma niet de contractuele aflossing van € 10.000 aan Bennie kon doen. In goed overleg werd de
aflossing opgeschort. Wilma slaagde er overigens in 2008 nog
wel in de rente te betalen.
2009 Verliep al niet veel anders. Een nog lagere omzet en
winst. Een rechtszaak vanwege het ontslag van een stelende
werkneemster kostte Wilma € 6.500. Tot overmaat van ramp
was begin december de waterleiding van de centrale verwarming geknapt, waardoor de winkel een week dicht moest. Aflossing zat er niet in en ook de rente kon niet worden betaald. Bennie was hier natuurlijk niet blij mee. Hij had echter medelijden
met zijn voormalig zakenpartner en ging ermee akkoord dat de
rente bij de schuld werd bijgeschreven.

de vondst. De aangifte werd dan ook subiet gecorrigeerd. Het
bezwaarschrift van Bert werd afgewezen. De daarop aangespannen procedure bij de rechtbank was geen succes. Volgens
de belastingrechter was het civielrechtelijk een gewone lening.
Omdat de achterstelling was beperkt tot de Rabobank, was ook
geen sprake van materieel eigen vermogen. Belastingadviseur
Bert wilde nog wel in beroep komen bij het gerechtshof, maar
Bennie voelde daar vanwege de kosten niet voor.
Bennie voelt zich zwaar gepakt door de fiscus. Dat is alleszins
begrijpelijk. Fiscaal-juridisch klopt de redenering van de fiscus.
De fout zit in de wet. Over deze onrechtvaardigheid zijn in 2008
Kamervragen gesteld. De toenmalige staatssecretaris stuurde
de vragensteller echter met een kluitje het riet in en verwees
naar de jurisprudentie van de Hoge Raad. Daarbij miskende hij
dat je natuurlijk altijd de wet kunt wijzigen.
Het fiscale nadeel had beperkt kunnen blijven door bij het uittreden badwill in aanmerking te nemen. Dit had dan tot een
lagere vordering moeten leiden (eventueel in combinatie met
een hoge rente). Bennie had dan een aftrekbaar stakingsverlies
kunnen verantwoorden. Hij had dan wel zo realistisch moeten
zijn om dit te accepteren. Dit had ook de overlevingskansen voor
Wilma kunnen vergroten.

Medio 2010 knapte er iets bij Wilma. Haar vechtersmentaliteit
en positieve instelling waren onvoldoende om de zaak te redden. Ondertussen stond de helft van de panden in het winkelcentrum leeg en werd elke week wel ergens ingebroken. De parfumerie was verliesgevend geworden en er zat niets anders op
dan de zaak te sluiten. De opheffingsuitverkoop was een treurige bedoening. De vaste klanten waren in tranen en Wilma hield
het ook niet droog. Wilma eindige met een bedrag aan zakelijke
schulden van € 43.000, naast de schuld aan Bennie die inmiddels
was opgelopen tot € 117.000. Wilma meldde zich bij de sociale
dienst voor een uitkering.
Het was duidelijk dat Bennie kon fluiten naar zijn geld. In de conceptaangifte 2009 was de vordering nog voor nominale waarde
opgenomen. Accountant Wim Konings overlegde hierover met
zijn fiscalist Bert van Velen. De primaire reactie was dat het een
ordinair verlies in box 3 betrof, waar je fiscaal dus niets mee
kunt. Wim vroeg of het niet mogelijk was de strop als nagekomen verlies uit onderneming in aftrek te brengen. Deze stelling
leek Bert niet kansrijk. Bennie had zijn subjectieve onderneming
gestaakt en de vordering was naar box 3 overgegaan. Bert kwam
met het volgende idee. In de aangifte 2009 zou de vordering als
ondernemingsvermogen worden verantwoord. In artikel 3.3 van
de Wet IB is namelijk geregeld dat een vordering die materieel
eigen vermogen behelst en winstafhankelijk is onder het winstbegrip valt. Het kopje boven dat wetsartikel luidt ‘uitbreiding
begrip belastbare winst uit onderneming.’ Gezien de afwezigheid van zekerheden en het debiteurenrisico leek dit best wel
een verdedigbaar standpunt. Het idee was om de vordering onmiddellijk ten laste van de winst af te boeken. Achteraf was het
wellicht verstandiger geweest om met de afboeking een jaartje
te wachten. Maar ja ... it’s no use crying over spilled milk.
Zo gezegd zo gedaan. De aangifte IB 2009 werd in augustus van
2010 ingediend. Helaas was de fiscus niet gecharmeerd van

• Verhuur van Bennie’s aandeel in de onderneming aan
Wilma. Bennie had dan kunnen opteren voor voortgezet
ondernemerschap.
• De belastingadviseur had wellicht met de inspecteur
kunnen afspreken dat Bennie’s vordering op grond
van het zogenoemde gerede-kanscriterium tot het
ondernemingsvermogen mocht blijven worden gerekend
(d.w.z. eigendomsvoorbehoud in combinatie met de reële
kans dat de onderneming in de toekomst ten gevolge van dit
voorbehoud weer voor rekening van de overdrager wordt
gedreven).
• Bij de aangifte had het standpunt kunnen worden ingenomen
dat de vordering van stond af aan een lagere waarde
vertegenwoordigt dan de nominale waarde (vergelijk Hof
Leeuwarden 12 januari 2007, nr. 426/04). Hierdoor had
Bennie een aftrekbaar stakingsverlies geleden.
• In plaats van voor een vordering als tegenprestatie voor
Bennie’s aandeel had gekozen kunnen worden een winstrecht
of achtergestelde winstdelende vordering. Accountant
Wim had dan in overleg met belastingadviseur Bert een
andersoortige ‘geldleningsovereenkomst’ moeten opstellen.
• In plaats van uit te treden had Bennie als commandiet kunnen
aanblijven. Zijn aandeel was dan ondernemingsvermogen
gebleven. Dat een commandiet niet voor de MKBwinstvrijstelling in aanmerking komt, werkt gunstig uit bij
verliezen.
Vrij naar Rechtbank Den Haag 19 januari 2015, nr. 14/722.
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Met een goede fiscale begeleiding had men het onderhavige onheil kunnen voorkomen of in elk geval beperken. Wij wijzen op
het volgende.

ECHTSCHEIDING ALS GEVOLG VAN
KARPERVISSEN

rente te laten betalen totdat Annemarie de woning volledig op
haar naam heeft en Annemarie in die periode de helft van de
huur van Joris te laten betalen. Joris kan deze helft aftrekken.
De netto maandlast voor Annemarie daalt hierdoor aanzienlijk.

In oktober organiseren wij weer onze cursus Echtscheiding,
gericht op ondernemers en dga’s. Daarbij wordt ook ingegaan
op de problemen die zich voordoen bij de renteaftrek voor de
eigen woning. In Nederland wordt deze aftrekpost als een geboorterecht ervaren. Men heeft er steevast geen begrip voor
dat er situaties zijn waarin deze aftrek niet mogelijk is, terwijl
de hypotheekrente wel moet worden betaald. Dit doet zich bij
echtscheiding veelvuldig voor.
U kent ongetwijfeld de regeling dat degene die de woning heeft
verlaten en voor wie de woning daardoor geen hoofdverblijf
meer is, nog gedurende 24 maanden recht heeft op renteaftrek.
Daar staat tegenover dat deze persoon een deel van het eigenwoningforfait moet aangeven. Besef dat bij gemeenschap van
goederen dit recht slechts bestaat voor de helft van de rente. De
andere helft gaat namelijk de ex aan. Degene die is vertrokken
kan voor het deel dat de ex aangaat voor aftrek in aanmerking
komen als dit als partneralimentatie kan worden aangemerkt.
Dit kan echter alleen bij behoeftigheid van de ex.
Een hardnekkig misverstand is dat als degene die in de woning achterblijft de volledige rente betaalt, deze ook een beroep kan doen
op de 24-maandenregeling. Dit kan niet! In art. 3.111(4) IB wordt
namelijk gestipuleerd dat de woning ter beschikking staat aan de
gewezen partner. Maar de gewezen partner is nou juist vertrokken.
Laten we eens kijken naar Annemarie van Bijsterveld en Joris
Broekhuizen. Zij zijn in 2003 in gemeenschap van goederen gehuwd. Annemarie is als zzp’er actief als HR-adviseur. Joris is accountmanager bij een IT-bureau. Joris is sinds enkele jaren in de
ban van het karpervissen en nauwelijks meer thuis. Annemarie
moet haar dagelijkse wijntjes alleen drinken. Ze hebben daarom besloten te gaan scheiden. Hun woning is in 2005 gekocht
voor € 410.000 met een hypotheeklening van € 420.000 (4,2%
rente). Joris heeft in Breda een appartementje gehuurd met een
maandelijkse huur van € 850. Afgesproken is dat Annemarie de
volledige rente voor haar rekening neemt. Het is de bedoeling
dat Annemarie de woning voor 100% op haar naam zal krijgen.
Daarvoor is uiteraard wel de medewerking van de bank nodig.
De inschatting is dat de echtscheiding alsmede de overschrijving
van de woning begin 2016 zijn beslag zal krijgen. Omdat beiden
financieel hun eigen broek kunnen ophouden, is alimentatie niet
aan de orde. Annemarie behaalt met haar praktijk een winst van
circa € 90.000, terwijl Joris een salaris geniet van € 65.000.
Annemarie licht haar accountant Jacques de Krijger in. Jacques schakelt op zijn beurt collega-belastingadviseur Merel de
Kwaadsteniet in. Merel heeft in 2012 de echtscheidingscursus
bij MFAS gevolgd en heeft sindsdien regelmatig met het echtscheidingsadviesbijltje gehakt. Ze ziet daarom al snel dat de afspraak over de rentebetaling niet voordelig is. Annemarie heeft
namelijk maar recht op aftrek van de helft van de rente. De
maandelijkse rente bedraagt € 1.470. De helft hiervan, € 735, is
niet aftrekbaar. Rekening houdend met het eigenwoningforait
kan haar maandelijkse woonlast als volgt worden berekend.
Rente per maand

€ 1.470

Fiscaal voordeel renteaftrek 50% x 1.470 x 51%

-/- 375

IB over 50% ewf op maandbasis
Netto per maand

67
€ 1.162

Belastingadviseur Merel adviseert om Joris de helft van de

Rente per maand
Fiscaal voordeel renteaftrek 50% x 1.470 x 51%

€ 735
-/- 375

IB over 50% ewf op maandbasis

67

Aandeel huur Joris 50% x € 850

425

Netto per maand

€ 852

Haar maandelijkse besparing ten opzichte van het eerste
scenario bedraagt € 310.
In het uitgangsscenario was de maandlast voor Joris € 850. Na
de afspraak naar aanleiding van het advies van de belastingadviseur wordt dit als volgt.
Huur
Bijdrage Annemarie
Aandeel rente
Fiscaal voordeel renteaftrek 50% x 1.470 x 51%
IB over 50% ewf op maandbasis
Netto per maand

€ 850
-/- 425
735
-/- 375
67
852

Voor Joris pakt de afspraak dus nagenoeg neutraal uit.
Om dergelijke afspraken te kunnen maken, moeten de partners
wel on speaking terms zijn. Wij sluiten af met een gezegde van
de oma van televisiepresentator Jandino Asporaat van De Dino
Show: “ruzie maken is gratis, scheiden kost geld”. Scheiden èn ruziemaken kost echter nog veel meer!

MFAS MAGAZINE 3e KWARTAAL 2018 - 15

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine januari 2016

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine april 2015
Bob van der Houwen heeft in 1983 het loodgietersbedrijf van
zijn vader overgenomen, nadat hij er twaalf jaar als werknemer
had gewerkt. Het bedrijf had toen geen andere werknemers.
Bob is erin geslaagd het bedrijf uit te bouwen. Medio 2014 had
Bob 5 mensen voor zich werken en realiseerde hij een omzet op
jaarbasis van € 450.000. De gemiddelde winst van de afgelopen
vijf jaar bedroeg € 120.000. Bob nadert de AOW-gerechtigde
leeftijd. Sinds 2013 heeft hij rugklachten, die in hevigheid toenemen. Vandaar dat Bob medio 2014 in gesprek is gegaan met zijn
oudste en trouwste werknemers André en Bert over de overdracht van het bedrijf. Deze mannen moesten wennen aan het
idee dat zij straks de scepter zouden gaan zwaaien en financieel
verantwoordelijk zouden gaan worden. Beiden zijn prima vakmannen. Terwijl beiden heel goed weten voor welke prijs je een
klus moet aannemen, hebben ze geen kaas gegeten van administratie, boekhouding en belastingen. Daarvoor kunnen ze echter
prima terecht bij belastingadviseur Richard De Vries.
Richard heeft eind augustus 2014 de waarde bepaald op
€ 275.000. Dit heeft hij als volgt gespecificeerd:
- loods
- auto’s
- apparatuur en gereedschappen
- goodwill

€ 115.000
32.000
45.000
83.000

André en Bert hebben samen zo’n € 30.000 aan spaargeld. Bert
heeft € 55.000 overwaarde in zijn huis, wat volgens Richard van
belang is om een bank bereid te vinden de financiering te verzorgen. Samen met Richard maken de ondernemers in spe een
afspraak bij diverse banken. Na enig heen en weer gebel lukt het
om een afspraak te maken bij één van de banken. De bankmedewerker is allervriendelijkst maar doet zijn uiterste beste om
geen verwachtingen te wekken. Dat blijkt later niet voor niets.
Op 7 oktober 2014 arriveert er een brief van de bank dat zij de
financiering niet gaan verstrekken. Gelukkig zijn er in Nederland
meer banken. Maar bij de andere banken krijgt men dezelfde
boodschap: financiering past niet in het beleid.
Na enig speurwerk vindt Richard “Qredits, microfinanciering
Nederland”. Deze instelling is meer dan gewone banken bereid om aan MKB-ondernemers kredieten te verstrekken. De

website geeft aan dat deze instelling tot € 250.000 krediet wil
verstrekken voor een rente vanaf 8,75%. Volgens de website is
Qredits een onafhankelijke en private kredietverstrekker met
als partners onder andere ING, Triodosbank, Accenture en de
Goudse Verzekeringen. Qredits is een stichting met een ANBI-status. Het dossier wordt voorgelegd en Qredits doet een offerte van € 250.000, af te lossen in 5 jaar met een rente van 13%.
Dit rentepercentage wordt door partijen en ook door Richard
als erg hoog beschouwd. Na enig soebatten stelt Qredits 8,75%
voor. “Dit is echt het laagste tarief dat we kunnen bieden,” vertelt de accountmanager. Daarnaast rekent Qredits nog eenmalig
een “financieringsvergoeding” van € 5.000. Fiscaal aftrekbaar
weliswaar maar toch ...
Bert en André zijn geneigd met de offerte akkoord te gaan. Dit
betekent dat ze in het eerste jaar waarin nog niets is afgelost
€ 21.875 aan rente verschuldigd zijn. Richard adviseert om er
niet op in te gaan. In plaats daarvan wordt in overleg met Bob
besloten om met z’n drieën een firma te vormen. Daarbij krijgt
Bob een kapitaalvergoeding van 6% en een arbeidsvergoeding
van € 10.000. Op basis van de winstverwachting schiet er voor
André en Bert elk € 47.500 over. Dankzij het hogere inkomen
en de fiscale voordelen van het (beginnend) ondernemerschap
kunnen de nieuwbakken ondernemers de komende jaren
€ 40.000 gebruiken voor het gefaseerd uitkopen van Bob. Voor
Bob is deze oplossing ook veel gunstiger dan het aanhouden van
een koopsom van € 250.000 in box 3 op een spaarrekening met
een rente van 1%. Bob kan op deze wijze veel sneller worden
uitgekocht. Hij heeft in privé een aardig vermogen, zodat hij niet
hoeft wakker te liggen van het feit hij langer op zijn geld moet
wachten. Hij heeft niet het gevoel met betrekking tot dit geld
een reëel debiteurenrisico te lopen, omdat hij de bedrijfsopvolgers door en door kent en weet dat hij hen een gouden toko
heeft verkocht.
Dankzij de advisering en begeleiding van Richard is een financieringsvorm gevonden die voor alle betrokken (fiscaal) voordelig uitpakt. Door de financieringsstaking van de banken is het
MKB soms gedwongen om bedrijfsoverdrachten uit te stellen
of akkoord te gaan met loan sharks. Rentepercentages van 25%
zijn geen uitzondering. In vergelijking met hen is Qredits zonder
meer een keurige partij. Maar als de overdrager in de positie is
zelf (een deel van de) overname te financiering, is dat vaak de
beste oplossing.
Daarbij komt nog dat met de gekozen structuur het nog “meedoen” van Bob fiscaal wordt beloond en hij als “overdrager” grip
houdt op het bedrijfsgebeuren. En dat niet alleen doordat hij
mede eigenaar blijft, maar ook doordat Bert en Andre door Richard en zijn team begeleid en gecoached worden.
Al met al, er wordt uiteindelijk, na enig reken- en denkwerk een
leuke en creatieve vorm gevonden voor deze bedrijfsopvolging.
Een realisatie waarbij zowel de verkoper als de kopers voordeel
behalen!
In verband met de privacy zijn de namen gewijzigd.
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FINANCIERING OPVOLGING
LOODGIETERSBEDRIJF

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine januari 2015
Joep de Feiter (1977) drijft sinds 2005 een klussenbedrijf in de
Zeeuwse kustplaats Renesse. Daarvoor had hij een administratieve functie bij een verzekeraar. Maar na de zoveelste reorganisatie waardoor minder werknemers meer werk moesten
doen, had hij er genoeg van. Joep had in 2004 met veel succes
zijn eigen woning ingrijpend verbouwd en werd regelmatig als
manusje van alles ingeschakeld door vrienden en bekenden. Het
starten van een klussenbedrijf was dus een voor de hand liggende keuze. Zijn echtgenote Petra werkt als leerkracht op de
plaatselijke basisschool. Haar salaris bedraagt € 21.000. Joep en
Petra hebben twee kinderen van 1 en 3 jaar, die vier dagen per
week naar de kinderopvang gaan.
De eerste jaren van Joeps vrije ondernemerschap gingen fantastisch. Zijn winst bedroeg ongeveer € 65.000, royaal meer dan
zijn verdiensten in loondienst. Door de vele fiscale voordelen
van het ondernemerschap lag zijn netto inkomen zelfs 50% hoger dan in de jaren als loonslaaf. In 2010 begonnen echter ook bij
Joep de gevolgen van de economische crisis merkbaar te worden. Zijn winst liep terug tot € 35.000. Veel minder dan vroeger,
maar nog steeds voldoende om goed van te leven.
Joep en Petra zijn eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 190.000. Ze betalen aan hypotheekrente een bedrag
van € 7.500 per jaar. Hun spaargeld is minder dan het vrijgestelde bedrag van box 3. Ze betalen dus geen vermogensrendementsheffing.
Joep laat zijn administratie en aangiften doen door Cees van
Zwieland, eigenaar van een plaatselijk administratiekantoor.
Joep voetbalt al jaren met hem in hetzelfde team. Joep koos voor
Cees, omdat hij graag zaken doet met mensen die hij kent. Cees
is geen voorstander van FOR-dotaties. Hij weet uit ervaring dat
ondernemers geen rekening houden met de fiscale claim die nu
eenmaal met de FOR gepaard gaat. Joep hoorde echter van een
andere voetbalmaat dat een FOR-dotatie behoorlijk kan schelen. Daarop verzocht hij Cees eens door te rekenen wat een dotatie in de aangifte 2014 zou kunnen opleveren.
Cees wilde dat wel doen, maar wees er wel op dat dit hem zeker een
uur puzzelen zou kosten. “De FOR heeft namelijk niet alleen invloed
op de inkomstenbelasting, maar ook op de premie Zorgverzekeringswet en de toeslagen”, verzuchtte Cees. “Reden te meer om de
rekensom te maken,” antwoordde Joep triomfantelijk.
De toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt in 2014 10,9%
met een maximum van € 9.542. Bij een winst van € 35.000 is de
dotatie dus € 3.815. Deze dotatie leidt echter wel tot een iets
lagere MKB-winstvrijstelling. De IB-besparing bedraagt € 1.190
en de besparing op de premie Zvw € 177. De dotatie leidt tot
een toename van de zorgtoeslag van € 192, een toename van
het kindgebondenbudget van € 252 en tot een stijging van de
kinderopvangtoeslag met € 372. Zo komt de totale besparing uit
op € 2.173. (noot: Er is een klein negatief effect op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Maar dat hebben wij eenvoudshalve niet in het overzicht opgenomen.)
Deze mededeling leidt ertoe dat Joep wil dat Cees de FOR-dotatie gaat toepassen. Cees wijst erop dat over de op te bouwen
reserve moet worden afgerekend als Joep zijn bedrijf beëindigt.

Hij kan er op dat moment ook voor kiezen de FOR om te zetten in een lijfrente of in banksparen. Joep zegt dat hij dat tegen
die tijd wel ziet. Cees steekt zijn vinger in de lucht en roept uit:
“maar ik heb je gewaarschuwd!” Maar hij geeft grif toe dat de
omvang van de besparing door de FOR-dotatie hem heeft verrast en zegt te begrijpen dat Joep hiervoor kiest.

DGA FAILLIET,
HOE VERTEL IK HET M’N VROUW?
Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine oktober 2013
Dga Henk Beugelsdijk is 69 jaar en gehuwd met Sonja. In 2008
heeft zijn holding de werkmaatschappij voor € 2 miljoen verkocht. Het betrof een assurantieportefeuille. Henk wilde de afschaffing van het provisiesysteem niet meer meemaken. Henk
heeft bij zijn holding pensioen opgebouwd. Hij meldt zich bij zijn
belastingadviseur Pim Verhoef met een praktisch probleem.
Tijdens het gesprek blijkt al snel dat dit een understatement is.
Wat is er aan de hand?
Henk heeft een aanzienlijke schuldpositie opgebouwd bij zijn
holding. Dit betreft een box 3-schuld van € 623.000 en een box
1-schuld van € 480.000. Dat laatste is ontstaan door de ingrijpende verbouwing van zijn woning in 2009. De aannemer heeft
vakwerk geleverd; familie en kennissen waren zeer onder de indruk. Het acute probleem is dat de liquiditeit voor de uitkering
van het eigenbeheerpensioen is uitgeput. Het maandelijkse ouderdomspensioen bedraagt € 3.950. Volgens Pim zou dit fiscaal
kunnen worden opgelost door het pensioen ‘in natura’ uit te keren. De maandelijkse uitkering kan worden weggeboekt tegen
een partje van de rekeningcourantschuld. De bv verhaalt de af
te dragen loonbelasting op Henk. So far so good.
Deze oplossing blijkt echter niet te werken, omdat Henk in privé
ook geen liquiditeit heeft. Waarom zou er anders zo’n enorme
r/c-schuld zijn? Een provisorische inventarisatie leert dat het
vermogen van Henk globaal als volgt is samengesteld:
Woning

€ 1.050.000

Hypotheek bank

-/- 410.000

Hypotheek bv

-/- 480.000

Boot
Vastgoed-cv’s
R/c holding

p.m.
p.m.
-/- 623.000

De balans van de bv ziet er als volgt uit.
Activa
Vorderingen dga

€ 1.103.000

Passiva
Aandelenkapitaal

18.000

Reserves

23.000

Pensioenverplichting (fiscale grondslagen)
Overige passiva

1.050.000
3.000

Voor de hand ligt om de participaties in de vastgoed-cv’s te verkopen. Maar het is volstrekt onduidelijk of deze participaties
nog iets waard zijn. En zo ze al iets waard zijn, zijn ze onverkoopbaar. Er is gewoon geen markt voor.

MFAS MAGAZINE 3e KWARTAAL 2018 - 17

EIGENAAR KLUSSENBEDRIJF
SCOORT BESPARING VAN 57%
MET FOR-DOTATIE IB, PREMIE ZVW
EN TOESLAGEN

Het probleem van Henk gaat echter veel verder dan het niet kunnen betalen van de loonbelasting over het pensioen. Want Henk
heeft geen geld meer voor de boodschappen. En de rekening voor
de cruise die Henk onlangs heeft geboekt, ligt al een tijdje op de
stapel. Naast vele andere rekeningen. De situatie is nijpend.
De boot is 15 jaar geleden voor 275.000 gulden aangeschaft.
Henk heeft op internet gezien dat er enorm veel soortgelijke
boten te koop wordt aangeboden voor prijzen waar hij niet vrolijk van wordt. “Dan verkoop je toch gewoon de boot” is dus ook
geen oplossing die zoden aan de Beugelsdijk zet. Wat Henk nog
het meest zorgen baart, is de vraag hoe hij het zijn vrouw moet
vertellen. Henk heeft zijn financiële sores nooit met haar besproken. Eerlijkheidshalve moet hij toegeven dat hij zelf zich pas zeer
onlangs van zijn financiële moeilijkheden bewust is geworden.

€ 115.000, als de woning tenminste voor € 1.050.000 wordt
verkocht. De AOW-uitkering van Henk en Sonja gaat op aan
vaste lasten. U begrijpt nu waarschijnlijk de titel van dit stukje.
Is dit een extreme casus? Geenszins; iedere belastingadviseur
met een praktijk van enige omvang heeft wel een of meer van
deze cliënten. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de economische crisis. Maar de belangrijkste oorzaak is een gebrek aan
financiële planning. Deze dga had veel eerder op zijn veel te hoge
levensstandaard moeten worden aangesproken. Het probleem is
dat veel dga’s niet of onvoldoende stil staan bij de fiscale claims
die ze hebben opgebouwd. Een goede begeleiding is essentieel.
Rekening-courantposities moeten worden gemonitord.

Henk vraagt Pim of hij bij de bank een extra hypotheek zou kunnen krijgen. De schitterend verbouwde woning heeft immers
een forse overwaarde. Pim kan op basis van ervaringen bij andere cliënten melden dat dit kansloos is. Banken kijken bij de hypotheekverstrekking niet alleen naar overwaarde. Henk heeft
geen inkomsten om rente en aflossing te betalen. Wellicht dat
een familielid of kennis bereid is de helpende hand toe te steken.
Het moet dan wel om een behoorlijk bedrag gaan, enkele tonnen.
Tien jaar geleden zou het makkelijker zijn om op basis van overwaarde van de woning te lenen bij een bank of een particulier.
Henk heeft veel familieleden en kennissen, maar helaas weet hij
niemand die zo’n lening zou kunnen of willen verstrekken.
Henk zal zijn woning moeten verkopen, is het advies van Pim. “Ik
vind het vervelend om te zeggen, maar er zit niets anders op”. De
mededeling slaat in als een bom: “het is het dieptepunt van de
markt. Het huis van onze buren staat sinds hun echtscheiding al
drie jaar te koop. En ze zijn al € 300.000 in prijs gezakt!”

DE VLAG UIT
VOOR BANKSPAREN

De problematiek is ontstaan doordat Henk en Sonja veel te ruim
hebben geleefd. Feitelijk is het pensioen opgesoupeerd in rekening-courant. Er resteert slechts een fiscale claim. Als de fiscus
wakker wordt, kan Henk al helemaal inpakken. Want dan volgt
er een aanslag van 52% + 20% revisierente over de commerciële
waarde van de aanspraken.

Johan Berghuis is sinds 1999 IT-consultant. Waar veel ZZP’ers
weinig werk hebben, slaagt hij er steevast in om bij het aflopen
van projecten nieuw werk te vinden. Dat heeft alles te maken
met zijn reputatie. Een project dat dreigt vast te lopen, wordt
door Johan weer vlot getrokken. De meeste IT-projecten hebben de neiging tot vastlopen. Vandaar dat Johan zich geen zorgen maakt over zijn omzet.

Activa
Woning

€ 1.050.000

Boot

p.m.

Vastgoed-cv’s

p.m.

Passiva
Vermogen

109.250

Hypotheek bank

410.000

Fiscale claim pensioen (50%)

525.000

Fiscale claim aanmerkelijk belang (25%)

5.750

De pensioenverplichting is op fiscale grondslagen gewaardeerd.
De werkelijke waarde ligt fors hoger. De fiscale claim zou dus
eigenlijk op een navenant hoger bedrag moeten worden gesteld
(waardoor de ab-claim lager wordt).
Als Henk, net zoals zijn buren, € 300.000 moet zakken met de
vraagprijs van zijn woning, verdwijnt het positieve vermogen
als sneeuw voor de zon. Besef dat we hier te maken hebben met
een echtpaar, waarvan de man 69 jaar is, dat voor de rest van
hun leven een netto vermogen beschikbaar heeft van slechts

Zijn omzet bedroeg in 2009, 2010, 2011 en 2012 ongeveer
€ 175.000. Na aftrek van kosten resteerde een winst van ongeveer € 135.000. Johan heeft ondanks aandringen van zijn
accountant, niet de overstap naar de bv gemaakt. Hij wijst zijn
opdrachtgevers vaak op de KISS-regel: keep it simple and stupid.
Bij eigenwijze opdrachtgevers laat Johan het woordje ‘and’ weg:
keep it simple stupid! Johan voelt weinig voor de complexiteit
die de bv met zich mee brengt.
Omdat Johan van eenvoud houdt, spaart hij zonder fiscale omwegen voor zijn oudedag. In box 3 welteverstaan. Hij heeft ongeveer € 250.000 aan spaarrekeningen en deposito’s bij een drietal
banken. Johan is op de hoogte van het Depositogarantiestelsel.
Op het spaargeld behaalt Johan gemiddeld een rendement van
2,5%.
Johan is 48 jaar. Hij is van plan op zijn 65ste met pensioen te
gaan. Hij heeft de berichten over verhoging van de AOW-leeftijd
gelezen, maar denkt dit met zijn spaargeld op te kunnen vangen.
Met het onbenut laten van de lijfrenteaftrek laat Johan veel
voordeel liggen. Het sparen in box 3 kost hem jaarlijks 1,2%.
Deze heffing blijft achterwege bij banksparen. Daar komt bij
dat bij banksparen vanwege de lange looptijden een hogere
rente haalbaar is dan bij gewoon sparen. Sparen via de lijfrenteaftrek biedt als bijkomend voordeel dat de fiscale aftrek tegen
een hoger tarief zal plaatsvinden dan dat waartegen de uitke-
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In MFAS bespreken wij in dit kader het concept “persoonlijke balans”. Daarop wordt het vermogen van de dga geconsolideerd, inclusief fiscale claims, opgenomen. Dit geeft inzicht in de werkelijke vermogenssituatie van de dga. Voor Henk is het beeld als volgt.

Eerder gepubliceerd in MFAS Magazine april 2013

Op basis van Johans gegevens kan zijn jaarlijkse lijfrenteaftrek
worden geschat op € 15.000. Om een zuivere vergelijking te
kunnen maken, is bij box 3 uitgegaan van een inleg van € 7.200.
Dit is precies wat de inleg in banksparen na aftrek van het fiscale
voordeel van 52% kost.

Vergelijking banksparen - box 3
Banksparen									
Rente opbouwfase			 4,00%		Uitkeringstarief verhogen met premie Zvw?		
ja
Rente uitkeringsfase			 2,50%		Premie Zvw uitkeringen				 5,65%
Kosten uitkering op jaarbasis		
120		Uitkeringstarief verhoogd met premie Zvw		 38,65%
Start uitkering				
2033		
Box 3				
Aantal jaren uitkering			
20		Rente box 3 opbouwfase				 2,50%
Laatste jaar uitkering			 2052		Na rendementsheffing				 1,30%
IB-tarief aftrek inleg			 52,00%		Rente box 3 uitkeringsfase				 2,50%
IB-tarief belastbaarheid uitkering 		 33,00%		Na rendementsheffing				 1,30%
										
banksparen
sparen in box 3
verschil
inleg
kapitaaluitkering
netto
inleg		 kapitaal			uitkering		
netto uitkering
2013		
15.000		
15.000			
7.200 7.200			
2014		
15.000		
30.600
0		0 7.200		
14.494		0		
0
2015		
15.000		
46.824
0		0 7.200		
21.882		0		
0
2016		
15.000		
63.697
0		0 7.200		
29.366		0		
0
2017		
15.000		
81.245
0		0 7.200		
36.948		0		
0
2018		
15.000		
99.495
0		0 7.200		
44.629		0		
0
2019		
15.000		
118.474
0		0 7.200		
52.409		0		
0
2020		
15.000		
138.213
0		0 7.200		
60.290		0		
0
2021		
15.000		
158.742
0		0 7.200		
68.274		0		
0
2022		
15.000		
180.092
0		0 7.200		
76.361		0		
0
2023		
15.000		
202.295
0		0 7.200		
84.554		0		
0
2024		
15.000		
225.387
0		0 7.200		
92.853		0		
0
2025		
15.000		
249.403
0		0 7.200		
101.260		0		
0
2026		
15.000		
274.379
0		0 7.200		
109.777		0		
0
2027		
15.000		
300.354
0		0 7.200		
118.404		0		
0
2028		
15.000		
327.368
0		0 7.200		
127.143		0		
0
2029		
15.000		
355.463
0		0 7.200		
135.996		0		
0
2030		
15.000		
384.681
0		0 7.200		
144.964		0		
0
2031		
15.000		
415.068
0		0 7.200		
154.048		0		
0
2032		
15.000		
446.671
0		0 7.200		
163.251		0		
0
2033		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2034		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2035		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2036		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2037		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2038		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2039		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2040		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2041		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2042		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2043		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2044		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2045		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2046		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2047		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2048		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2049		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2050		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2051		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183
2052		0		0 28.533		
17.505
0		0		
9.322		
8.183

Waar Johan via de lijfrenteaftrek een jaarlijkse uitkering bij elkaar spaart van netto € 17.505, is dit in box 3 slechts € 9.322. Dat is een
zeer fors verschil. Onze conclusie: je bent een dief van je portemonnee als je de lijfrenteaftrek onbenut laat.
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ringen naar verwachting belastbaar zijn. In MFAS is onlangs een
rekenmodel opgenomen waarmee een vergelijking kan worden
gemaakt tussen sparen in box 3 en banksparen (via de lijfrenteaftrek). Hiermee zult u uw cliënten snel kunnen overtuigen van
het nut van deze route. En Johan … die gaat binnenkort beslissen
bij welke bank hij de aftrekbare storting voor 2013 gaat doen.

Het gratis MFAS magazine verschijnt elk kwartaal en is bestemd voor onze gebruikers, prospects en
andere relaties. U kunt zich voor de reminder dat het magazine is verschenen aanmelden op onze
website: www.mfas.nl.
Artikelen uit het magazine mogen worden overgenomen mits met bronvermelding.
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