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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat is het gebruikelijk loon? p.2

Hoe bepaal ik het gebruikelijk loon? p.3

Wanneer mag ik een lager gebruikelijk loon rekenen? p.3

Wat is de gebruikelijkloonregeling voor starters? p.3

Iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft te maken met de 

gebruikelijkloonregeling. Voor zijn werk in de eigen bv moet de dga 

namelijk een salaris in de loonaangifte opnemen dat ‘gebruikelijk’ 

is voor zijn werkzaamheden, met een jaarlijks vastgesteld 

minimumbedrag.

Ook als de dga in werkelijkheid een lager loon krijgt, is de bv 

loonheffingen verschuldigd over het volledige gebruikelijk loon. 

Enkel in bijzondere situaties mag een bv hiervan afwijken.

Als u het gebruikelijk loon te hoog vaststelt, betaalt u onnodig 

veel loonheffingen. Maar stelt u het te laag vast, dan kunt u in 

problemen komen met de fiscus. Met behulp van deze toolbox zorgt 

u dat de bv het juiste bedrag aan gebruikelijk loon opneemt in de 

loonaangifte.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Zorg dat uw gebruikelijk loon niet te hoog is, maar ook niet te laag

Voor zijn werk in de eigen bv moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) een salaris in de loonaangifte opnemen 
dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden. Er zijn verschillende manieren om dit gebruikelijk loon te bepalen. Het 
hoogste van die manieren, met een jaarlijks vastgesteld minimumbedrag, geldt als het gebruikelijk loon.

Hieronder vindt u wat deze manieren van vaststellen zijn, en met welke aandachtspunten u rekening moet houden. Ook 
leest u verderop welke uitzonderingen er gelden, en in welke gevallen het gebruikelijk loon onder het minimumbedrag 
mag worden vastgesteld. Tot slot staan in deze toolbox de speciale regels en uitzonderingen voor het gebruikelijk loon 
van startende ondernemers. 

Let op: ook als de dga in werkelijkheid een lager loon krijgt, is de bv loonheffingen verschuldigd over het volledige 
gebruikelijk loon.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo bepaalt u het gebruikelijk loon voor de dga

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 het 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 dat salaris uit te komen? Volg de stappen in deze infographic en ontdek welk gebruikelijk 
loon voor u geldt.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/toolbox/zo-bepaalt-u-het-gebruikelijk-loon-voor-de-dga.html
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/infographics/de-weg-naar-het-gebruikelijk-loon.html
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 ARTIKEL Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat een dga een minimumbedrag aan loon in de loonheffingen 
moet betrekken. Dit geldt ongeacht of hij dit loon ook daadwerkelijk ontvangt, wat ertoe kan leiden dat 
u het gehele gebruikelijk loon als fictief loon moet verwerken. In dit verdiepingsartikel vindt u enkele 
aandachtspunten waar u daarbij rekening mee moet houden.

Opmerkingen

 NIEUWS Gebruikelijk loon dga blijft voer voor discussie

Het gebruikelijk loon dat een dga hoort te krijgen voor zijn werk blijft een terugkerend twistpunt in de 
rechtszaal. De afgelopen tijd zijn er opnieuw verschillende zaken geweest waarbij de dga de onderbouwing 
van het loon onvoldoende op orde had. De uitspraken leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Loon meestverdienende werknemer ‘gebruikelijk’ voor dga

De rechtbank heeft een flinke naheffingsaanslag aan loonheffingen voor een dga in stand gelaten. Het 
lukte de dga namelijk niet om aan te tonen dat iemand in ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’ minder 
verdiende dan de inspecteur stelde. Lees de toelichting op de uitspraak in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/dga/verdiepingsartikel/aandachtspunten-bij-het-gebruikelijk-loon-voor-de-dga.html
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/gebruikelijk-loon-dga-blijft-voer-voor-discussie.html
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/loon-meestverdienende-werknemer-gebruikelijk-voor-dga.html
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 V & A Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

De regeling voor gebruikelijk loon kent geen leeftijdsgrens. Elke houder van een aanmerkelijk belang (5% 
of meer van de aandelen van de vennootschap) in een onderneming die ook werkt voor die onderneming 
moet wat de fiscus betreft een gebruikelijk loon verdienen. Of hij nog andere inkomsten heeft, zoals een 
pensioenuitkering, maakt daarbij niet uit. In deze Vraag & Antwoord leest u hoe u kunt proberen om de 
Belastingdienst ervan te overtuigen dat het inkomen lager moet liggen.

Opmerkingen

Stap 3 Hoe bepaal ik het gebruikelijk loon?

 V & A Wat telt mee voor gebruikelijk loon?

Volgens de hoofdregel van de gebruikelijkloonregeling moet het gebruikelijk loon worden vastgesteld op 
het hoogste van de volgende bedragen:

 ▪ 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 ▪ het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen
 ▪ een jaarlijks vastgesteld minimumbedrag.

Lees in deze Vraag & Antwoord welke inkomsten meetellen voor het gebruikelijk loon.

Opmerkingen

 NIEUWS Gebruikelijk loon niet tijdsevenredig toepassen

Bij het bepalen van het gebruikelijk loon hoeft de Belastingdienst er geen rekening mee te houden dat 
de dga niet het hele jaar voor de bv heeft gewerkt. De fiscus mag dan dus het volledige normbedrag aan 
gebruikelijk loon aan een dga toerekenen. In dit nieuwsartikel leest waarom de rechter deze uitspraak deed.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/vraag-en-antwoord/ook-gebruikelijk-loon-na-pensioengerechtigde-leeftijd
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/vraag-en-antwoord/wat-telt-mee-voor-gebruikelijk-loon
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/gebruikelijk-loon-niet-tijdsevenredig-toepassen.html
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 ARTIKEL De dga en de auto van de zaak

Als een dga op grond van de gebruikelijkloonregeling zichzelf een bedrag aan loon toekent, telt de 
eventuele bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak hierbij mee. Dit betekent dus dat u het 
loon in geld dus lager kunt vaststellen als de ondernemer ook privé in een auto van de zaak rijdt. In dit 
verdiepingsartikel leest u meer over de hoofdregel, de regels bij de auto vanuit de beheer-bv, en de bijtelling 
en het gebruikelijk loon.

Opmerkingen

 NIEUWS Gebruikelijk loon ook in 2021 baseren op lagere omzet

Dga’s die de omzet van hun onderneming fiks zien dalen door de coronacrisis mogen ook in 2021 een lager 
gebruikelijk loon hanteren. Alleen dga’s die hun omzet in 2021 met 30% of meer zien dalen in vergelijking 
met 2019 mogen echter deze speciale regeling gebruiken. Lees in dit nieuwsartikel hoe de rekenformule 
voor 2021 eruit ziet.

Opmerkingen

Stap 4 Wanneer mag ik een lager gebruikelijk loon rekenen?

 V & A Lager gebruikelijk loon bij veel lagere winst?

De Belastingdienst heeft aangegeven dat een dga 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 de bv in gevaar kunnen brengen. Maar het betekent niet dat één enkel en incidenteel 
verliesjaar onmiddellijk een verlaging van het dga-salaris tot gevolg hoeft te hebben. In deze Vraag & 
Antwoord leest u wat nodig is om de inspecteur te overtuigen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/autovandezaak/verdiepingsartikel/de-dga-en-de-auto-van-de-zaak.html
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/gebruikelijk-loon-ook-in-2021-baseren-op-lagere-omzet.html
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/vraag-en-antwoord/lager-gebruikelijk-loon-bij-veel-lagere-winst
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 STAPPENPLAN Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon

Voor een dga moet u een gebruikelijk loon hanteren, met een jaarlijks vastgesteld minimum. Er zijn echter 
wel omstandigheden waardoor u wellicht rekening mag houden met een lager loon. Denk bijvoorbeeld aan 
de coronacrisis, of andere gebeurtenissen waardoor de bv komende jaren een structureel verlies verwacht 
te behalen. Wilt u zekerheid over de hoogte van het op te nemen gebruikelijk loon, dan kunt u om een 
vooroverleg bij de Belastingdienst verzoeken. Volg hiervoor dit stappenplan.

Opmerkingen

 NIEUWS Gebruikelijk loon mag toch lager zijn dan minimumloon

De Belastingdienst hanteerde het wettelijk minimumloon als minimumbedrag voor het gebruikelijk loon. 
Dit standpunt is onlangs gewijzigd. Er mag nu worden uitgegaan van een lager gebruikelijk loon dan het 
wettelijk minimumloon als er zakelijke gronden aanwezig zijn om het loon lager vast te stellen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een langdurige verliessituatie. In dit nieuwsartikel leest u of dit voor u van toepassing is.

Opmerkingen

 NIEUWS Geen lager gebruikelijk loon door ziekte

Ziekte van de dga is niet altijd een legitieme reden om het gebruikelijk loon op een lager bedrag te stellen. 
Dit ligt volgens de rechter helemaal aan de omstandigheden. De dga moet bewijzen dat door het loon de 
continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Ziekte is dus geen aanleiding om het gebruikelijk loon 
zonder meer te verlagen. Lees meer over deze uitspraak in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/tools/verzoek-om-een-vooroverleg-gebruikelijk-loon.html
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/gebruikelijk-loon-mag-toch-lager-zijn-dan-minimumloon.html
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/geen-lager-gebruikelijk-loon-door-ziekte.html
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Stap 5 Wat is de gebruikelijkloonregeling voor starters?

 V & A Bijzondere regels voor de gebruikelijkloonregeling voor start-ups?

Er geldt een soepele regeling voor aanmerkelijkbelanghouders/dga’s die werken voor start-ups. Voldoet 
de bv aan de voorwaarden, dan mag zij maximaal drie jaar lang voor het gebruikelijk loon uitgaan van het 
wettelijk minimumloon of het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. In deze Vraag & Antwoord 
vindt u de voorwaarden om door de Belastingdienst als start-up aangemerkt te worden.

Opmerkingen

 NIEUWS Langer lager gebruikelijk loon voor dga van start-up

De dga van een innovatieve start-up mag ook in 2023 een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren. Het idee van 
deze regeling is dat een start-up in het begin nog niet over veel geld beschikt. Lees in dit nieuwsartikel 
waarom de regeling is verlengd tot en met 2023.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over het gebruikelijk loon, kunt u 
die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via ren-
dement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/vraag-en-antwoord/gelden-bijzondere-regels-voor-de-gebruikelijkloonregeling-voor-start-ups
https://www.rendement.nl/gebruikelijk-loon/nieuws/langer-lager-gebruikelijk-loon-voor-dga-van-start-up.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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