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Fiscale geldstromen binnen de BV-structuur

Raak je ook het overzicht kwijt?

Raak je ook wel eens het overzicht kwijt over de (fiscale) geldstromen binnen je vennootschap(pen)? Dit is heel goed 
voor te stellen. Er zijn nogal wat (fiscale) regels verbonden aan het opnemen van die ‘vrije’ euro’s binnen je
vennootschap(pen).

Om meer inzicht te geven in de volgorde waarin je over de verdiende euro’s mag beschikken, zetten wij deze voor je 
in volgorde op een rij:

1. Loon uit dienstbetrekking;
2. Dividend;
3. Lenen op korte termijn (< 1 jaar);
4. Lenen op lange termijn (> 1 jaar);
5. Omzet en kosten.

In de toelichting gaan we uit van een BV-structuur met tenminste twee vennootschappen. Aan het eind is nog een 
schematische weergave opgenomen.
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Fiscale geldstromen binnen de BV-
structuur
Ook je financiële administratie volledig up to date hebben, weloverwogen keuzes maken en optimaal profiteren  
van (maar ook voldoen aan) de continue wijzigende regelgeving? Wij helpen je van A tot Z met het opzetten en  
inrichten van de financiële kant van jouw onderneming

1. Loon uit dienstbetrekking
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je verplicht om een minimaal salaris te
genieten van tenminste € 47.000. Bovendien gelden er nog andere voorwaarden aan
het minimale salaris van een DGA (de gebruikelijkloonregeling).

Voordat je salaris kunt (laten) uitbetalen, is het wel handig dat er geld in de
Holding B.V. terecht komt. Hiervoor stuur je per periode een factuur aan de Werk
B.V. voor de verrichtte managementactiviteiten. Dit wordt ook wel managementfee
genoemd.

Aan zowel het uitbetalen van het salaris als de managementfee liggen zakelijke
overeenkomsten ten grondslag. Het salaris vormt dan ook jouw eerste verplichte
netto geldstroom naar privé. Heb je meer netto-inkomen nodig, dan kan je
overwegen je salaris te verhogen. Tot een inkomen van ruim € 67.000 wordt op dit
salaris een relatief mild inkomstenbelastingtarief toegepast.Het kan zinvol zijn om
jouw ideale salaris uit te laten rekenen.

Zorg ook voor een goede arbeids- en managementovereenkomst.

2. Dividend
Indien je reeds aan de voorwaarden voldoet van de gebruikelijk-loonregeling en de
vennootschap bouwt daarnaast nog winstreserves op, dan kan je overwegen dividend
uit te keren. Over deze dividenduitkering houdt de vennootschap 15%
dividendbelasting in. Over de dividenduitkering betaal je in de inkomstenbelasting
ook nog 26,9% aanmerkelijkbelangheffing (2021). Je mag dan wel de reeds betaalde
dividendbelasting hierop in mindering brengen.

De dividenduitkering is daarmee de tweede mogelijkheid om netto geldstroom
richting privé te krijgen.

Het voordeel van het uitkeren van salaris en dividend is, dat je werkelijk over het
geld kunt beschikken. Je hebt namelijk belasting betaald, waardoor er sprake is van
netto-inkomen. Daarom kan het interessant zijn om een goede mix tussen salaris en
dividenduitkeringen te onderzoeken.
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3. Lenen op korte termijn (< 1 jaar)

Heb je geen specifiek bestedingsdoel en wil je tegelijkertijd nog geen belasting 
betalen over de geldopname naar privé, dan kan je overwegen om eerst te lenen 
van de vennootschap. Indien je verwacht de lening binnen een jaar terug te 
kunnen betalen, dan kan je geldopnemen uit jouw Holding-vennootschap. Dit gaat 
dan om kleine bedragen of bedragen waaraan je nog een bestemming wilt geven. 
Hiermee bedoelen wij, dat je nog niet zeker weet of je dividend uit wilt keren of 
extra salaris. Je kunt dan een opname doen in de zogenaamde rekening-courant. 
Het komt regelmatig voor, dat een DGA ‘vergeet’ een dergelijk opname gedaan te 
hebben, waardoor de rekening-courant oploopt. De vennootschap geeft daarbij 
geen signaal, zoals een bank dat wel zou doen. Je moet dit dus zelf in de gaten 
laten) houden.

De belastingdienst is de oplopende rekening-couranten ook opgevallen, waardoor 
de wetgever hier op is inhaakt. Het gevolg hiervan kan zijn, dat de belastingdienst 
een keuze voor je maakt. In het slechtste geval heb je een netto salaris genoten, 
dat dan vervolgens wordt gebruteerd (x2?). Dit kan een behoorlijke aanslag zijn op 
je banksaldo. Geef dus tijdig een bestemming aan het geleende geld of los 
daadwerkelijk af. Zorg altijd voor schriftelijke vastlegging van de geldopname 
door bijvoorbeeld een rekening-courantovereenkomst of een 
geldleningsovereenkomst met aflossingsschema (< 1 jaar).

4. Lenen op lange termijn (> 1 jaar)

Heb je specifiek bestedingsdoel en wil je tegelijkertijd nog geen belasting betalen
over de geldopname naar privé, dan kan je overwegen om te lenen van de
vennootschap. Het bestedingsdoel is dan vaak een verbouwing aan de woning, de
aanschaf van een privé-auto of aflossing/oversluiten van de hypotheek bij de bank.

Zorg bij het aangaan van de lening voor een goede vastlegging van de afspraken.
Daarbij meent de belastingdienst dat je ook voldoende zekerheid verstrekt aan de
vennootschap, waarbij je kunt denken aan een recht van hypotheek (notariële
hypotheekakte) of recht van verpanding (onderhandse pandakte). Neem minimaal
een aflossingsschema op en beding een zakelijke rente en bij voorkeur voldoe je de
rente ook aan de vennootschap. Immers, ook voor het lenen van de vennootschap
geldt: “let op, geldlenen kost geld!”

De omgekeerde situatie, dus je leent geld aan de vennootschap, kan fiscaal ook
aantrekkelijk zijn. Zeker wanneer je vermogend bent. Daarbij kunt je jouw
vermogen overhevelen van box 3 naar box 2 of zelfs box 1.

In alle gevallen geldt, dat advisering over dit onderwerp maatwerk is. Laat je
hierin dan ook bijstaan door een belastingadviseur.

www.bvlenco.nl

http://www.bvlenco.nl/


5

Vragen naar aanleiding van deze whitepaper?

In alle gevallen geldt, dat advisering over dit onderwerp maatwerk is. Laat je hierin dan ook bijstaan door een 
belastingadviseur.

Mogen wij onszelf voorstellen, wij zijn BVL & Co accountants en adviseurs, je persoonlijke accountant voor je 
financiële huishouding.
.
Door onze belastingadviseur in te schakelen krijg je een frisse blik op jouw actuele en toekomstige situatie. Uit ervaring 
weten wij, dat hieruit andere invalshoeken worden belicht, die u helpen u en uw bedrijf te laten groeien.
Benieuwd naar de toegevoegde waarde BVL & Co accountants en adviseurs voor jouw bedrijf? Wij nodigen je graag uit 
om samen een kop koffie te drinken om te bespreken waar wij jou kunnen verrassen.
De koffie staat altijd klaar in Amsterdam, Almere en Veenendaal
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BVL & Co accountants en adviseurs

Randstad 21-35, Almere

(036 - 5359476)

Keizersgracht 482, Amsterdam

(020 - 3014025)

Traverse 3, 3905 NL Veenendaal

(0318 - 781010)

info@bvlenco.nl
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