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Weer geen afwaardering 
TBS-vordering
Een TBS-vordering is een vordering 
op de eigen BV, waarin men een 
belang heeft van 5% of meer. Deze 
vallen niet in Box 3 bij de gewone 
bezittingen, maar in Box 1 als een 
bron van inkomen (resultaat overige 
werkzaamheden). De hoofdregel in 
Box 1 is dat inkomsten en waarde-
stijgingen belast zijn en kosten en 
waardedalingen aftrekbaar. Grote 
uitzondering is de onzakelijke le-
ning. Bij een waardedaling daarvan 
mag men het verlies niet aftrekken. 

Recent oordeelde Rechtbank 
Gelderland ten gunste van de 
belastinginspecteur. 

De heer X had in het verleden 
grote bedragen geleend aan zijn BV, 

zonder afspraken over afl ossing en 
zekerheden. Wel werd een rente van 
4% bedongen. Pas later werd een en 
ander op papier gezet en wordt de 
rente verhoogd tot 8%. Het ging niet 
goed met de BV en toen de aan-
deelhouder de waarde van de lening 
wenste af te waarderen ten laste van 
zijn inkomen, ging de inspecteur 
dwars liggen. Het tegen de afwijking 
ingebrachte bezwaarschrift werd 
afgewezen. Vervolgens werd de zaak  
aan de Rechtbank voorgelegd. Deze 
oordeelde dat een onafhankelijke 
derde niet bereid zou zijn geweest 
om onder deze condities de leningen 
te verstrekken en het verlies op de 
lening niet ten laste van het resul-
taat uit overige werkzaamheden kan 
worden gebracht. 
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De BV als gulle gever

om een donatie te doen, 
zoals bijvoorbeeld een 
na te streven vermelding 
als donateur. Dit soort 
donaties tellen niet 
mee in de drempels 
voor aftrek en zijn als 
bedrijfslast onbeperkt 
aftrekbaar.

De discussies met de 
belastingdienst dreigden 
de opbrengsten voor de 
goede doelen te zeer te 
gaan beperken, vandaar 
dat de staatssecretaris in 
2015 heeft goedgekeurd 
dat niet-zakelijke giften 
door een BV – ook 
al zijn die ingegeven 
door persoonlijke motieven van 
de aandeelhouder - toch via de 
giftenaftrekregeling in aftrek mogen 
komen op de winst van de BV. Dat 
voorkomt ook de heffi  ng van 25% in 
Box 2.

Afhankelijk van het te besparen 
tarief in de inkomstenbelasting en 
de vraag of de overige schenkingen 
de drempel reeds overschrijden, 
kan het aantrekkelijker zijn een gift 

Vanuit het gegeven dat een BV niet zelf kon denken nam menig 
belastinginspecteur de stelling in dat een BV daarom ook 
geen schenkingen aan goede doelen (bevoordelingen uit 
vrijgevigheid) kon doen. Althans geen schenkingen die ten 
laste van de winst gebracht konden worden. 

vanuit privé te doen. Als je namelijk 
in privé 52% van een gift van de 
fi scus terug krijgt, kun je tot 12% 
extra “verdienen” door een bedrag 
eerst als dividend uit te keren uit 
de BV.  

Met name ook schenkingen van 
lijfrentetermijnen aan goede/sociale 
doelen (aftrekbaar zonder drempels) 
zijn populair om het doel te dienen 
en tevens belasting te besparen. 

Een dergelijke gift door een BV 
werd door de Belastingdienst dan 
gezien als een dividenduitdeling 
(belast met 25% heffi  ng in Box 2) 
aan de aandeelhouder-natuurlijk 
persoon. Aan hem of haar werd 
de bevoordelingsbedoeling 
toegerekend. De aandeelhouder 
moest dan zelf maar bepalen of 
de gift in zijn of haar aangifte 
inkomstenbelasting tot aftrek zou 
leiden. In de inkomstenbelasting 
geldt namelijk een hoge minimum-
drempel, behalve voor schenkingen 
van  zogenaamde lijfrentetermijnen.

Voor een BV geldt geen minimum-
drempel, maar enkel een maximum-
drempel. Per jaar kan een BV in 
het kader van de giftenregeling 
bedragen aftrekken tot ten 
hoogste de helft van de winst, 
met een absoluut jaarmaximum 
van € 100.000,-. Het betreft dan 
de giften aan algemeen nut 
beogende instellingen (anbi’s) en 
steunstichtingen (sbbi).

De genoemde grenzen aan de 
aftrekbaarheid gelden alleen voor 
niet-zakelijke giften. Er kunnen ook 
zakelijke motieven zijn voor een BV 
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Het ID-bewijs
Een kopie maken van een ID-bewijs 
mag alleen als er een wettelijke 
verplichting is, bijvoorbeeld bij 
indiensttreding bij de werkgever. In 
andere gevallen kan een kopie een 
boete opleveren. 

Voor een ZZP’er was het tot 1 mei 2016  
verplicht voor de opdrachtgever om 
een kopie ID te bezitten, maar onder de 
nieuwe wetgeving niet meer. Het juist 
beoordelen van de aard van de arbeids-
relatie wordt echter steeds belangrijker 
om aan het anoniementarief te ontko-
men. Om het nog ingewikkelder te ma-
ken: mocht ten aanzien van de ZZP’er 
sprake zijn van een resultaatgenieter, 
dan moet een organisatie meestal 
opgave doen aan de Belastingdienst 
van wat er uitbetaald wordt. In dat 
geval vraagt de Belastingdienst naar de 
NAW-gegevens en veelal ook het BSN-
nummer van de resultaatgenieter. 

De organisatie die met vrijwilligers 
werkt mag wel de gegevens van het ID 
overnemen, maar een kopie mag niet! 
De belastingdienst kan de organisatie 
namelijk wel vragen wie er bij hen vrij-
willigers werk verricht. 

Wees dus voorzichtig met wie je een 
kopie van je D-bewijs geeft in verband 
met mogelijke identiteitsfraude. Het ID-
bewijs is eigendom van de Nederlandse 
staat en mag slechts ter beschikking aan 
een derde worden gesteld indien daar-
toe een wettelijke verplichting bestaat. 

Naar een Europees Bankbeslag 
Binnen de Europese Unie gelden in de lidstaten verschillende regels als 
het gaat om het leggen van beslag op het vermogen van een schuldenaar, 
als zekerheid voor de incasso van een vordering. Door het toenemende 
handelsverkeer binnen de EU krijgen ondernemingen regelmatig te maken met 
grensoverschrijdende vorderingen die onbetaald blijven. 

bankbeslag in een andere lidstaat, 
als sprake is van een buitenlandse 
schuldenaar en/of buitenlandse 
bankrekeningen. De schuldeiser moet 
in zijn beslagverzoek aannemelijk 
maken waarom zijn vordering in 
een gerechtelijke procedure kansrijk 
is, maar ook dat een reëel gevaar 
aanwezig is dat de tegoeden op de 
bankrekening worden kwijtgemaakt. 

Als de schuldeiser niet weet waar de 
schuldenaar bankiert, kan ook een 
beslagbevel worden aangevraagd. De 
schuldeiser kan de nationale rechter 
dan verzoeken om informatie op te 
vragen bij de Europese Banken over de 
bankrekeningen van de schuldenaar. 
De bank tegen wie het beslagbevel 
zich richt moet binnen enkele dagen 
uitsluitsel geven of het beslag doel 
heeft getroff en, dus of de debiteur 
rekeningen heeft waarop geld/eff ecten 
staan.

In Nederland kan een schuldeiser 
relatief eenvoudig conservatoir beslag 
leggen op een bankrekening van zijn 
schuldenaar. De schuldeiser dient 
dan een verzoek in bij de rechter, die 
verlof kan verlenen tot het leggen van 
het ‘bankbeslag’. Na verlening van 
het verlof dient de schuldeiser binnen 
afzienbare tijd een gewone procedure 
te starten, waarin de rechter kan 
oordelen over het geschil. 

De mogelijkheden om beslag te 
leggen op bankrekeningen worden 
vanaf januari 2017 aanzienlijk groter, 
als gevolg van een nieuwe Europese 
verordening. Deze verordening maakt 
het voor schuldeisers mogelijk om in 
grensoverschrijdende zaken binnen 
de EU op gemakkelijke wijze beslag 
te leggen op banktegoeden van een 
schuldenaar. Vanaf 18 januari 2017 
wordt het mogelijk via de European 
Account Preservation Order (EAPO) 
een Europees conservatoir bankbeslag 
(ook wel: ECBB) te leggen.

Hoe gaat dit in zijn werk ? In de 
eerste plaats wordt de nationaal 
bevoegde rechter op basis van de 
EU-verordening ook bevoegd voor 
het verlenen van verlof voor een 
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Kort nieuws
De fi scus is streng bij de beoordeling 
van modelovereenkomsten die zzp̀ers 
en hun opdrachtgevers zekerheid 
moeten geven dat er geen sprake is van 
schijnzelfstandigheid in hun arbeidsre-
latie. Van de 2.400 behandelde VAR-
vervangers keurde de Belastingdienst er 
750 af en zijn er 800 ingetrokken.

Van de resterende overeenkomsten zijn 
er 200 goedgekeurd en zitten er 650 
nog in de procedure, zo komt naar voren 

uit een overzicht van staatssecretaris Eric 
Wiebes van Financiën. Hierin staat ook 
dat 1.100 aanvragen voor goedkeuring 
nog niet in behandeling zijn genomen. 
Volgens Wiebes zijn er door de Belas-
tingdienst tien algemene modelover-
eenkomsten gepubliceerd, die door 
iedereen te gebruiken zijn. Veel zzp̀ers 
en opdrachtgevers kunnen er echter niet 
mee uit de voeten. Zowel branche- en 
belangenorganisaties als individuele 
zzp̀ers en opdrachtgevers leggen eigen 

overeenkomsten aan de fi scus voor.

Zzp̀ers en opdrachtgevers klagen over 
de onzekerheid die ontstaan is nadat 
begin mei de Verklaring Arbeidsrelatie 
(VAR) is vervangen door de Wet deregu-
lering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). 
Deze wet vereist dat opdrachtnemer 
en -gever in geval van twijfel over hun 
arbeidsrelatie een goedgekeurde over-
eenkomst aangaan teneinde een fi ctief 
dienstverband uit te sluiten.

Een op drie VAR-vervangers voor zzp̀ ers afgekeurd


