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Geld terug van de fi scus 
Dat klinkt goed en dat is het ook. 
Vanuit het verleden worden er 
vaak premies betaald voor lijfren-
tes bij een verzekeraar of bank, bij-
voorbeeld voor een aanvulling op 
het pensioen of de AOW. Binnen 
allerlei fi scale spelregels zijn de be-
taalde premies aftrekbaar van het 
inkomen. De uitkeringen te zijner 
tijd uit de afgesloten lijfrente zijn 
belast als inkomen. Soms blijken 
die premies echter de aftrekbare 
grenzen te overschrijden. Gevolg is 
dat de premie voor het meerdere 
niet aftrekbaar is. Dat is vervelend, 
maar nog erger is het dat de uitke-
ringen straks wel gewoon integraal 
belast gaan worden.

Speciaal voor deze situatie heeft de 
Belastingdienst nu een goedkeurend 
besluit uitgevaardigd, waardoor 

het mogelijk wordt om de teveel 
betaalde lijfrentepremie door de 
verzekeraar of bank onbelast terug 
te laten betalen. 

Om er voor te zorgen dat de verze-
keraar of bank de te veel betaalde 
premie onbelast mag terugbetalen, 
dient er vooraf goedkeuring aan de 
Belastingdienst gevraagd te worden. 
In dit verzoek kan de premie voor 
2016 en de vijf voorgaande jaren 
meegenomen worden, waarbij het 
voordeel kan oplopen tot max. 52% 
belastingheffi  ng. Indien gewenst, 
kan uw belastingadviseur daar uiter-
aard bij helpen. De terugontvangen 
premie zal wel (met terugwerkende 
kracht tot de jaren waarop de terug-
gaaf betrekking heeft) onderdeel 
uitmaken van de rendementsgrond-
slag voor box 3.
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De onzakelijke lening, een fi scaal wespennest

De zakelijkheid (of het ontbreken 
daarvan) dient beoordeeld te worden 
op het moment van vertrekken van de 
lening. Indien vastgesteld wordt dat 
op dat moment sprake was van een 
onder zakelijke voorwaarden afge-
sloten lening, dan kan op grond van 
goedkoopmansgebruik (het voorzich-
tigheidsbeginsel) de schuldeiser de 
waardevermindering aftrekken. Dat 
mag dan niet naar willekeur, maar 
moet plaatsvinden in het jaar van de 
waardevermindering. Dus niet naar 
keuze enkele jaren later. 

De Hoge Raad maakte het voor de 
fi scale praktijk erg moeilijk door te 
bepalen dat een op zich ooit zakelijke 
lening op een later moment toch 
nog onzakelijk kan worden. Dat kan 
het geval zijn als de schuldeiser uit 
onzakelijke motieven bij een verlen-
ging van de lening nalaat zekerheden 
te vragen, tenminste als dat op dat 
moment nog zin zou hebben. Indien 
de schuldenaar op dat moment toch 
al geen verhaal meer biedt, dan blijft 
het moment van toetsing het moment 
waarop de lening werd verstrekt.

De arresten van de Hoge Raad maken 
het voor de belastingdienst, die altijd 

Helaas voor veel belastingplichtigen is de Hoge Raad in 2008 akkoord gegaan met een door de belastingdienst 
ingenomen standpunt over de aftrekbaarheid van in waarde verminderde leningen. Hoofdregel is dat ondernemers 
die vermogen in hun bedrijf steken en dat vermogen kwijt raken in zijn algemeenheid dat verlies in mindering 
mogen brengen op hun inkomen. Dat geldt zowel voor de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. 

achteraf, op het moment van het 
claimen van de aftrek komt oorde-
len, gemakkelijker om de aftrek te 
weigeren. De schuldeiser zal met een 
goede overeenkomst met daarin de 
juiste rente en afl ossingstermijnen èn 
het bedingen van zekerheden moeten 
aantonen, dat op het moment van het 
verstrekken van de lening sprake was 
van een zakelijke lening.

Gelukkig zijn er twee doekjes voor het 
bloeden. 
1.  Een niet-aftrekbaar verlies op een 

onzakelijke lening behoort in de 
vennootschapsbelasting tot de 
‘kostprijs deelneming’ en kan bij 
liquidatie van de dochter-BV als 
liquidatieverlies worden afgetrok-
ken. Let wel, niet bij verkoop van 
de aandelen van die dochter, want 
dan valt het verlies defi nitief in 
de deelnemingsvrijstelling (geen 
aftrek).

2.  Bij ter beschikking gesteld vermo-
gen kan een niet-aftrekbaar verlies 
op de onzakelijke lening bij de 
fi scale verkrijgingsprijs opgeteld 
worden van de aandelen van de BV 
waaraan de lening is verstrekt. Dat 
kan leiden tot een aftrek van 25%.

De Hoge raad heeft in een aantal ar-
resten sedert 2008 duidelijk gemaakt 
dat die hoofdregel (aftrek van verlies) 
niet altijd opgaat bij ter beschikking 
gesteld vermogen en/of bij leningen 
tussen gelieerde BV’s.

Het standpunt van de belastingdienst 
was en is dat als een geldlening is 
verstrekt onder zodanige omstan-
digheden en voorwaarden dat een 
onafhankelijke derde deze geldlening 
onder die condities niet zou hebben 
verstrekt, het verlies op die lening 
niet aftrekbaar is omdat sprake is van 
een onzakelijke lening.

Als er alleen maar een te lage rente is 
berekend, dan vindt alleen maar een 
rentecorrectie plaats (dus een hogere 
winst bij de ontvangende partij en 
een hogere aftrek bij de betaler van 
de rente). Mocht de lening dubieus 
worden, dan kan het afwaarderings-
verlies gewoon in aftrek worden 
gebracht.

Indien er echter een onzakelijk de-
biteurenrisico is gelopen (te weinig 
zekerheden, geen goede afspraken) 
dan is het afwaarderingsverlies niet 
aftrekbaar. 
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Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties, DBA
De VAR is per 1 mei 2016 defi nitief 
afgeschaft, de DBA is de opvolger. 
De beoordeling vindt plaats aan de hand 
van de volgende vier stappen:

1. Beoordeling van de aanwezigheid 
gezagsverhouding

2. Beoordeling van de persoonlijke 
verplichting tot het verrichten van arbeid

3. Beoordeling verplichting tot betaling van 
loon

4. Beoordeling van de aanwezigheid van een 
fi ctieve dienstbetrekking of bijzondere 
regeling

Als gevolg van de invoering van de DBA 
zal de opdrachtgever de relatie met zijn/
haar opdrachtnemers moeten toetsen 
op het aanwezig zijn van een (fi ctieve) 
dienstbetrekking. Als daarvan (achteraf) 
sprake blijkt te zijn, wordt de opdrachtgever 
aangesproken voor de loonheffi  ngen. Deze 
aanspraak kan voorkomen worden door te 
werken met een door de Belastingdienst 
goedgekeurde modelovereenkomst. 

De Belastingdienst zal de overeenkomsten 
serieus beoordelen. Om problemen te 
voorkomen is het voor opdrachtgevers van 
belang om de betreff ende situaties rondom 
het werken met ZZPérs en andere derden, nu 
al na te gaan of er aanpassingen nodig zijn. 

Er geldt overigens wel een overgangsperiode. 
De Belastingdienst zal tot 1 mei 2017 een 
coulanceperiode hanteren: er wordt wel 
toezicht gehouden, maar er worden geen 
handhavingsmaatregelen toegepast.

Uitgaven voor studie en 
scholing
Er komen in de praktijk nogal eens vragen over de mogelijke aftrek van 
studiekosten. Het antwoord is als zo vaak bij fi scale aangelegenheden: 
dat hangt er van af. 

een ondernemer kan de kosten van 
het op peil houden van vakkennis als 
bedrijfskosten in aftrek brengen op 
de winst uit onderneming. Indien een 
ondernemer echter weer kosten maakt 
om nieuwe kennis te vergaren, dan is 
weer geen sprake van bedrijfskosten, 
maar zal hij moeten voldoen aan de 
regels van de aftrekbare studie- en 
scholingsuitgaven.

Uiteraard zijn kosten voor een uit 
liefhebberij ondernomen studie niet 
aftrekbaar. Net zo min als kosten voor 
het behalen van het rijbewijs.

Voordat je aftrek krijgt van 
scholingsuitgaven moet je meer dan 
€ 250 (bedrag 2016) per jaar hebben 
uitgegeven aan de betreff ende studie. 

Sinds 2013 vallen onder de 
aftrekbare scholingsuitgaven 
alleen nog het werkelijk betaalde 
lesgeld, cursusgeld, collegegeld, 
examengeld of promotiekosten 
en de verplicht gestelde leer- en 
beschermingsmiddelen. Tot 2013 
golden nog normbedragen. Omdat 
het zo in de wet is omschreven zijn 
computerapparatuur en bijbehorende 
randapparatuur uitgesloten van aftrek.

Indien iemand studiekosten betaalt 
(voor zichzelf of de fi scaal partner) dan 
kan sprake zijn van aftrek. Die aftrek 
is vervolgens vrij te verdelen over de 
partners, dus zal men dan kiezen voor 
aftrek bij de partner met het hoogste 
belastbare inkomen. 

Niet alle studiekosten komen voor 
aftrek in aanmerking. Aftrekbare 
scholingsuitgaven zijn uitgaven van 
iemand voor een door hem/haar zelf 
(en/of de fi scaal partner) gevolgde 
opleiding of studie met het oog op 
het verwerven van inkomen uit werk. 
De studie moet zijn gericht op een 
fi nancieel-economische verbetering 
van de positie in de maatschappij. Kort 
samengevat: Het moet dus nieuwe 
kennis betreff en om daarmee in de 
toekomst inkomen (hoeft niet per se 
een hoger inkomen te zijn) te kunnen 
verwerven. 

De uitgaven voor een studie om in 
het kader van de dienstbetrekking 
de reeds verworven kennis op 
peil te houden en deze binnen de 
ontwikkeling van het vak uit te breiden, 
zijn niet aftrekbaar. Wel kan de 
werkgever deze kosten vrij vergoeden 
binnen de werkkostenregeling. Ook 
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Kort nieuws
De BTW over de door een onteigende 
gemaakte deskundigenkosten komt 
voor vergoeding in aanmerking, ook 
wanneer de onteigende een BTW-
ondernemer is die belaste prestaties 
verricht.

Deze BTW komt, kort gezegd, niet 
voor aftrek door de onteigende in 
aanmerking omdat de diensten van de 
deskundigen volgens de Hoge Raad 

rechtstreeks en onmiddellijk samenhan-
gen met de vrijgestelde levering van het 
onteigende.

Deze zaak betreft de bepaling van een 
onteigeningsschadeloosstelling. De ont-
eigende exploiteerde op de peildatum 
een paardenpension op het onteigende 
en het overblijvende. De onteigenende 
Staat had aangevoerd dat de ontei-
gende voor 35% van BTW vrijgestelde 

prestaties verricht en voor 65% presta-
ties die wel zijn belast met BTW. De Staat 
meende dat de onteigende daarom de 
door hem voldane BTW over de facturen 
van de door hem ingeschakelde deskun-
digen voor 35% in aftrek kon brengen. 
De BTW vormde naar de opvatting van 
de Staat daarom in zoverre geen voor 
vergoeding in aanmerking komende 
schade. De rechtbank Zeeland-West-
Brabant ging daarin niet mee.

Omzetbelasting over deskundigenkosten moet worden vergoed aan onteigende BTW-ondernemer 


