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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat is er bijzonder aan uw inkomstenbelasting? p.2

Hoe kunt u een lening aangaan bij uw bv? p.5

Wat is uw gebruikelijk loon? p.7

Welke vergoedingen en verstrekken zijn mogelijk? p.9

Hoe kunt u zelf pensioen opbouwen? p.11

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie 

voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook 

nadrukkelijk te maken met box 2, voor zijn inkomen uit aanmerkelijk 

belang. De wetgever heeft bovendien nog de regeling voor het 

‘gebruikelijk loon’ opgetuigd. 

Maar de bv kan aan de dga als werknemer ook een auto van de zaak 

ter beschikking stellen, en er zijn belastingvrije vergoedingen en 

verstrekkingen mogelijk. Of hij kan zichzelf ‘op zakelijke gronden’ 

een lening verstrekken.

Deze toolbox bevat nuttige informatie en praktische tools rondom 

de inkomstenbelasting voor de dga.

https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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De bijzondere regels rondom de inkomstenbelasting voor dga’s

Door de bijzondere fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder (dga) als werknemer van zijn eigen bv, en als 
aanmerkelijkbelanghouder, zijn er een hoop regels omtrent de inkomstenbelasting (IB) om rekening mee te houden. 
Dat brengt een hoger risico met zich mee om een fout maken in de aangifte, of om te veel belasting betalen. De 
informatie en tools in deze toolbox kunnen u helpen dit te voorkomen.

Overzicht
Allereerst vindt u hieronder een overzicht van de bijzondere bepalingen ten aanzien van onder meer de loonheffingen, 
dividenduitkeringen en de TBS-regeling, met enkele handige modelovereenkomsten om de relatie tussen de dga en 
de bv vast te leggen. Verder een uitleg over het hoe en waarom van zakelijk lenen bij uw bv, ook weer met praktische 
voorbeelden van overeenkomsten. U leest wat de bepalingen en uitzonderingen zijn voor het gebruikelijk loon, en wat 
de regels zijn rondom vergoedingen en verstrekkingen aan de dga. Als laatste kunt u meer informatie en een handige 
checklist vinden over het opbouwen van een pensioen door dga’s.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Apart geregeld: de IB voor de directeur-grootaandeelhouder

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond. 
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Wat is er bijzonder aan uw inkomstenbelasting?

 ARTIKEL Inkomstenbelasting voor dga’s

U bent als dga ook werknemer van uw bv. In die hoedanigheid krijgt u in ieder geval te maken met de 
inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u door de aandelen in uw bv of uw inkomsten uit sparen en beleggen 
mogelijk ook tegen de inkomstenbelasting aanlopen. U leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/dga/toolbox/apart-geregeld-de-ib-voor-de-directeur-grootaandeelhouder.html
https://www.rendement.nl/dga/verdiepingsartikel/inkomstenbelasting-voor-dgas.html
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 ARTIKEL Loonheffingen voor dga’s

Uw bv moet loonheffingen inhouden op het loon van werknemers. Maar u neemt als dga een bijzondere 
positie in, omdat de gezagsverhouding anders is. Bent u dan wel werknemer van uw eigen bv? Lees in dit 
verdiepingsartikel hoe het zit het met de verloning.

Opmerkingen

 ARTIKEL Wel of niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen

In principe zijn alle werknemers in Nederland verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als dga bent 
u echter werknemer en werkgever tegelijk. In veel gevallen bent u dan ook niet verplicht verzekerd. Maar 
misschien bent u wel een uitzondering en moet u het wel zijn. In dit verdiepingsartikel leest u hoe u, met 
de Regeling aanwijzing dga in de hand, de juiste keuze kunt maken.

Opmerkingen

 ovEREEnKomST Arbeidsovereenkomst directeur-grootaandeelhouder

Bent u in dienst van uw bv als dga, dan kunt u in principe volstaan met een mondelinge overeenkomst. In 
de praktijk wordt een arbeidsovereenkomst echter vrijwel altijd schriftelijk vastgelegd. Met behulp van deze 
modelovereenkomst stelt u eenvoudig een arbeidscontract tussen een dga en een bv op.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonaangifte/verdiepingsartikel/loonheffingen-voor-dgas.html
https://www.rendement.nl/dga/verdiepingsartikel/wel-of-niet-verplicht-verzekerd-voor-de-werknemersverzekeringen.html
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/tools/arbeidsovereenkomst-directeur-grootaandeelhouder-dga.html
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 ovEREEnKomST Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is een overeenkomst die voor de directeur/enig aandeelhouder van de 
beheer-bv bestemd is. Als u werkzaamheden gaat verrichten voor de werk-bv waarover de beheer-bv de 
directie voert, moet u een managementovereenkomst tekenen. Met deze modelovereenkomst legt u 
concreet vast welke werkzaamheden u gaat verrichten, en voor welke werkzaamheden u goedkeuring van 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nodig heeft.

Opmerkingen

 v & A Loon of dividend voor dga, wat is het voordeligst?

Bij een dividenduitkering is de winst eerst belast in de vennootschapsbelasting (VPB), en daarna betaalt u 
als dga nog belasting in box 2 van de inkomstenbelasting. Bij een hoger salaris moet u rekening houden 
met het tarief in box 1 van de inkomstenbelasting. Bekijk in deze Vraag en Antwoord wat het effect van een 
dividenduitkering is op de gecombineerde belastingdruk.

Opmerkingen

 nIEUWS Fiscale spaarprikkels voor dga beperken?

Het Nederlandse bedrijfsleven blijft gretig sparen. In vergelijking met het grootbedrijf keert het midden- en 
kleinbedrijf weinig winst uit, zo heeft De Nederlandsche Bank (DNB) uitgezocht. Als verklaring wijst de 
toezichthouder ook op dga’s, die nu geprikkeld worden om het geld in de bv te houden. De nadelen van 
een te grote ‘spaarpot’ staan verder toegelicht in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/dga/tools/managementovereenkomst.html
https://www.rendement.nl/dividend/vraag-en-antwoord/loon-of-dividend-voor-dga-wat-is-het-voordeligst
https://www.rendement.nl/dividend/nieuws/fiscale-spaarprikkels-voor-dga-beperken.html
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 ARTIKEL Hoe werkt het ook alweer met de TBS-regeling?

Stelt u als dga vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld ter beschikking aan uw bv, dan komt 
de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) om de hoek kijken. De huur en de rente, verminderd 
met de kosten en eventuele afschrijving, zijn dan bij u belast in box 1 van de IB als resultaat uit overige 
werkzaamheden. In dit verdiepingsartikel staat uitgelegd hoe de tbs-regeling ook alweer werkt.

Opmerkingen

 REKEnTooL Berekening resultaat uit overige werkzaamheden TBS-regeling

Als er sprake is van een TBS-regeling, kunt u als dga op grond van de wet 12% van het resultaat op het te 
belasten resultaat in mindering brengen. Met deze rekentool kunt u uitrekenen welk bedrag u in de aangifte 
inkomstenbelasting kunt invullen in box 1.

Opmerkingen

Stap 3 Hoe kunt u een lening aangaan bij uw bv?

 InFoGRAPHIC Geld lenen, houd het zakelijk

Als dga lenen van de bv of juist áán de bv. Het kan allemaal, maar zulke leningen moeten wel zakelijke 
voorwaarden hebben. Als het te informeel wordt, komen u en uw bv in de knel met de Belastingdienst. 
Bekijk deze infographic voor een overzicht van de voorwaarden van een zakelijke lening.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/verdiepingsartikel/hoe-werkt-het-ook-alweer-met-de-tbs-regeling.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/berekening-resultaat-uit-overige-werkzaamheden-tbs-regeling.html
https://www.rendement.nl/financiering/infographics/geld-lenen-houd-het-zakelijk.html
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 ARTIKEL De voorwaarden voor een zakelijke lening

Als dga zit uw geld zit in uw bv. Dat is nuttig als u moet investeren én fiscaal gunstig, maar soms hebt u 
het geld ook gewoon zelf nodig. Bijvoorbeeld om een huis te kopen, of voor een familielid. In zulke gevallen 
kan uw bv een lening verstrekken. Om onwelkome belastingaanslagen te voorkomen moet de lening 
‘zakelijk’ zijn. Maar wat maakt een lening zakelijk? U leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 nIEUWS Kabinet stelt paal en perk aan al te hoge bv-schuld

Dga’s krijgen na 2023 te maken met een heffing op ‘excessieve’ leningen bij hun eigen bv. Het definitieve 
wetsvoorstel voor die belasting is nu naar buiten gebracht. Verschil met het conceptwetsvoorstel is dat een 
dubbele belastingheffing nu wordt voorkomen. In dit nieuwsartikel leest u meer over het wetsvoorstel.

Opmerkingen

 ovEREEnKomST Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon

Als er geld wordt uitgeleend door een bv aan een natuurlijk persoon moet deze overeenkomst vastgelegd 
worden. De overeenkomst dient als bewijsstuk voor de Belastingdienst en moet op zakelijke gronden zijn 
gebaseerd. Met deze modelovereenkomst kunt u dit eenvoudig vastleggen.

Opmerkingen

 ovEREEnKomST Leenovereenkomst dga eigen woning

Als dga kunt u met uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. U moet hiervoor een 
overeenkomst sluiten en op papier zetten. Gebruik daarvoor deze modelovereenkomst.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/verdiepingsartikel/de-voorwaarden-voor-een-zakelijke-lening.html
https://www.rendement.nl/aanmerkelijk-belang/nieuws/kabinet-stelt-paal-en-perk-aan-al-te-hoge-bv-schuld.html
https://www.rendement.nl/financiering/tools/overeenkomst-geldlening-tussen-bv-en-natuurlijk-persoon.html
https://www.rendement.nl/financiering/tools/leenovereenkomst-dga-eigen-woning.html
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Opmerkingen

Stap 4 Wat is uw gebruikelijk loon?

 InFoGRAPHIC De weg naar het gebruikelijk loon

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een ‘gebruikelijk loon’ krijgt. Maar welke route moet de dga 
nemen om bij de juiste berekening uit te komen? Bekijk deze infographic voor hulp bij de navigatie.

Opmerkingen

 ARTIKEL Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat u een minimumbedrag aan loon in de loonheffingen moet 
betrekken. Dit geldt ongeacht of u dit loon ook daadwerkelijk ontvangt. Het kan lastig zijn om te bepalen 
hoe hoog het gebruikelijk loon precies is. In dit verdiepingsartikel staat uitgelegd hoe deze regeling in de 
praktijk werkt.

Opmerkingen

 nIEUWS Rekenformule voor lager gebruikelijk loon door crisis

Wanneer u als dga last heeft van de coronacrisis, mag u in 2020 uw gebruikelijk loon aanpassen aan de 
gedaalde omzet. Het ministerie van Financiën heeft nu de formule gepubliceerd voor het berekenen van dit 
salaris. Dga’s mogen daarmee hun salaris aanpassen zonder eerst overleg te voeren met de inspecteur.  U 
vindt de formule en de toelichting in dit nieuwsartikel.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/infographics/de-weg-naar-het-gebruikelijk-loon.html
https://www.rendement.nl/dga/verdiepingsartikel/aandachtspunten-bij-het-gebruikelijk-loon-voor-de-dga.html
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/rekenformule-voor-lager-gebruikelijk-loon-door-crisis.html
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Opmerkingen

 nIEUWS Voor dga met onkostenvergoeding geldt gebruikelijk loon

Een dga die alleen een onkostenvergoeding ontvangt moet volgens de rechter toch rekening houden met 
de gebruikelijkloonregeling. Door het aanmerkelijk belang is er sprake van een dienstbetrekking. Lees de 
uitspraak in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 v & A Lager gebruikelijk loon bij veel lagere winst?

Op grond van de gebruikelijkloonregeling moet u als dga voor 2020 een minimumsalaris opnemen van 
€ 46.000. De Belastingdienst heeft aangegeven dat u bij een structureel verlieslijdende onderneming van 
een lager gebruikelijk loon mag uitgaan. In deze situatie zou het blijven uitkeren van een hoger salaris 
namelijk de continuïteit van uw bv in gevaar kunnen brengen. In deze Vraag & Antwoord staat uitgelegd 
wanneer en hoe dit mogelijk is.

Opmerkingen

 nIEUWS Gebruikelijk loon twee keer zo hoog als de omzet

Als dga van een onderneming moet u voor uw werk in de loonaangifte een ‘gebruikelijk loon’ opnemen. Dat 
kan lager zijn dan het standaardbedrag van € 46.000, maar dan moet de u daar wél een goed verhaal bij 
hebben. Simpelweg aandragen dat de omzet véél lager is, overtuigt het gerechtshof niet. Lees de uitspraak 
in dit nieuwsartikel.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/voor-dga-met-onkostenvergoeding-geldt-gebruikelijk-loon.html
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/vraag-en-antwoord/lager-gebruikelijk-loon-bij-veel-lagere-winst
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/gebruikelijk-loon-twee-keer-zo-hoog-als-de-omzet.html
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Opmerkingen

Stap 5 Welke vergoedingen en verstrekkingen zijn mogelijk?

 v & A Mag een dga dezelfde vergoedingen krijgen als een werknemer?

De werkkostenregeling geldt ook voor de dga. Onder de WKR kunt u een percentage van het totale fiscale 
loon van de bv besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.  Deze 
mogen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. In deze Vraag 
& Antwoord staat dit verder uitgelegd. Ook leest u hier waarom u soms voordeliger uit bent met een 
overschrijding van de vrije ruimte.

Opmerkingen

 v & A Onbelaste vergoeding dga voor werkruimte thuis?

Als uw bv de dga een vergoeding wil geven voor een werkruimte thuis, is het belangrijk om te toetsen 
of er sprake is van een fiscaal kwalificerende werkruimte. De werkruimte moet dan voldoen aan het 
zelfstandigheidscriterium en het inkomenscriterium. Daarvoor moet de werkruimte een zelfstandig deel 
van de woning zijn, en moet het inkomen grotendeels in de werkruimte verdiend worden. Lees in deze 
Vraag & Antwoord meer over deze criteria, en hoe de vergoeding belast wordt.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/dga/vraag-en-antwoord/mogen-wij-onze-dga-dezelfde-wkr-vergoedingen-bieden-als-een-werknemer
https://www.rendement.nl/woning/vraag-en-antwoord/onbelaste-vergoeding-dga-voor-werkruimte-thuis
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 ARTIKEL De dga en de auto van de zaak

Een dga kan een auto privé kopen of via de eigen bv. Bij aanschaf van een nieuwe auto is aankoop via de bv 
vaak voordelig, maar heeft u te maken met een correctie voor de BTW in verband met privégebruik. Omdat 
de dga werknemer is, gelden voor de bijtelling in grote lijnen dezelfde regels als voor het privégebruik van 
de auto van de zaak. In dit verdiepingsartikel leest u alles over de hoofdregel, de regels bij de auto vanuit de 
beheer-bv en de bijtelling en het gebruikelijk loon.

Opmerkingen

 v & A Gunstig om auto naar privé te halen als deze afgeschreven is?

Veel ondernemers zetten een nieuwe auto op de zaak. De kosten (inclusief afschrijving) zijn dan volledig 
aftrekbaar. Naarmate de auto ouder wordt, wordt de bijtelling fiscaal minder interessant. U zou de auto dan 
wellicht liever privé rijden en de zakelijke kilometers declareren. Dit mag echter niet zomaar. In deze Vraag 
& Antwoord vindt u de regels die hiervoor gelden.

Opmerkingen

 v & A Komt een dga ook in aanmerking voor een fiets van de zaak?

De regeling voor de fiets van de zaak geldt ook voor u als dga. De regeling voor een fiets van de zaak is wel 
gewijzigd met ingang van 1 januari 2020. Voor de fiets van de zaak is er vanaf 2020 een fiscale bijtelling van 
7% van de consumentenadviesprijs. Over de bijtelling moet uw bv belasting inhouden. Hoeveel u aan extra 
belasting betaalt, hangt af van de prijs van de fiets en van uw inkomen. Lees in deze Vraag & Antwoord hoe 
dit zit.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/autovandezaak/verdiepingsartikel/de-dga-en-de-auto-van-de-zaak.html
https://www.rendement.nl/autovandezaak/vraag-en-antwoord/gunstig-om-auto-naar-prive-te-halen-als-deze-afgeschreven-is
https://www.rendement.nl/fiets-van-de-zaak/vraag-en-antwoord/komt-een-dga-ook-in-aanmerking-voor-een-fiets-van-de-zaak
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 v & A Moet ik BTW berekenen over mijn managementfee?

Als een holding voor de werkzaamheden van haar dga een vergoeding doorbelast aan de werk-bv, is 
sprake van een zogenoemde managementfee. Als dga bent u immers in dienst bij uw holding en verricht 
daarnaast ook werkzaamheden voor de werk-bv. Of over deze managementvergoeding BTW is verschuldigd 
hangt ervan af of sprake is van een fiscale eenheid voor de BTW. Als de holding- en de werk-bv een fiscale 
eenheid voor de BTW vormen, hoeft er geen BTW berekend te worden over de fee. In deze Vraag & 
Antwoord vindt u de voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid.

Opmerkingen

Stap 6 Hoe kunt u zelf pensioen opbouwen?

 ARTIKEL Pensioenopties voor de dga

Meestal kom je pas aan je bucketlist toe als je stopt met werken. Maar laat uw financiële situatie het 
tegen die tijd wel toe om bijvoorbeeld met een gehuurde kampeerbus naar de Noordkaap te rijden, of 
een ‘opknap-kasteel’ te kopen? De achterliggende vraag is: hoe kan ik als dga zorgen voor een financieel 
onbekommerde oude dag? U leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 CHECKLIST Zelf pensioen opbouwen als dga

Een dga heeft een aantal mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door een 
eigen pensioenverzekering of lijfrente aan te schaffen, of door kapitaal op te bouwen binnen uw bv of privé. 
Met behulp van deze checklist kunt u bepalen wat voor u de beste optie of combinatie van opties is.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/vraag-en-antwoord/moet-ik-btw-berekenen-over-mijn-managementfee
https://www.rendement.nl/pensioen-in-eigen-beheer/verdiepingsartikel/pensioenopties-voor-de-dga.html
https://www.rendement.nl/pensioen-in-eigen-beheer/tools/zelf-pensioen-opbouwen-als-dga.html
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 v & A Mag ik mijn oudedagsverplichting jaarlijks ophogen?

Als uw pensioenaanspraak omgezet is in een oudedagsverplichting (ODV), mag u die ODV jaarlijks 
ophogen (‘oprenten’) met een wettelijk vastgelegd rentepercentage. Over het jaar 2019 was dit 
rentepercentage 0,269%. Voor het jaar 2020 is de marktrente echter negatief: -0,107%. Dus is het ‘afrenten’ 
en niet oprenten. En vooralsnog lijkt er ook voor 2021 een negatief percentage uit de bus te rollen. Lees 
meer over de consequenties in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de inkomstenbelasting voor 
dga’s, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw 
vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen-in-eigen-beheer/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-oudedagsverplichting-jaarlijks-ophogen
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