COLUMN FRED SNELDERWAARD

Thema: MVO

Het (maatschappelijk) verantwoord handelen levert fiscaal
over het algemeen niet veel problemen op. Sterker nog,
dit sluit meestal wel aan of wordt zelfs gestimuleerd.

Lastiger wordt het wanneer een ondernemer in alle oprechtheid zijn/haar eigen onderneming financiert en daarvoor
de deksel op zijn/haar neus krijgt omdat de belastingdienst
die ondernemers-handelswijze niet verantwoord vind.
Onbegrijpelijk...? Inderdaad, maar leest u verder.

Eigen financiering fiscaal
verantwoord ondernemen?
(De belastingdienst vindt van niet!)

‘Lenen aan de eigen onderneming’
Het gebeurt regelmatig. Een B.V.-onderneming draait (al dan
niet tijdelijk) wat minder en heeft kapitaal nodig. Het krijgen
van een financiering bij een bank is momenteel zeer moeilijk.
De banken handelen momenteel nogal terughoudend (of is dat
ook maatschappelijk verantwoord?) dus de aandeelhouder
besluit de onderneming zelf geld te lenen. De onderneming
moet tenslotte wel verder kunnen draaien...
Voorwaarden?
Vaak worden de voorwaarden van een dergelijke lening niet
goed in een overeenkomst vastgelegd. Men vindt dat niet nodig,
het gaat tenslotte om de eigen B.V en dus waarom zou dat nodig zijn?
Maar daar gaat het vaak mis. Als onverhoopt de lening in de toekomst niet wordt terugbetaald dan zal
de aandeelhouder/geldverstrekker de lening ten laste van het inkomen of de winst willen aftrekken van
de belasting en op die wijze een stukje belastingvoordeel op het verlies willen ontvangen. Er bestaat nu
de nodige rechtspraak waaruit blijkt dat als de lening op onzakelijke gronden is verstrekt (voor de voorwaarden of de kans op terugbetaling), dat men de afwaardering niet ten laste van de belastingheffing
kan brengen. Een behoorlijke domper is dat en als u het mij persoonlijk vraagt, niet te rechtvaardigen.
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Schriftelijke vastlegging is nodig!
Bij het verstrekken van een lening aan een eigen B.V. moet dus vooraf bepaald worden of een ‘derde’
partij (bijvoorbeeld een bank) een dergelijke lening ook verstrekt zou hebben. We moeten eerlijk zijn,
dat zal vaak niet het geval zijn en dus beste directeur/aandeelhouder, loopt u een groot fiscaal risico. Het
gaat er dus om dat u zaken goed vastlegt. Wat wordt het rentepercentage, kunnen er (hoe gering ook)
zekerheden worden verstrekt door de schuldenaar etc. etc. En bij dit alles de afweging, zijn de
voorwaarden zakelijk. En het aller belangrijkste, leg dit schriftelijk vast!

‘Vooraf nadenken voorkomt achteraf nadeel’
Handelen (en dus ook lenen) met een eigen B.V. vereist een grote discipline op administratief gebied.
Alle transacties die ook met een eigen B.V. doet moeten zakelijk zijn en vooraf schriftelijk zijn vastgelegd. Doet u dat niet dan zit u later met de fiscale pijn. Als u geld gaat uitlenen aan een eigen onderneming, stemt u dat dan vooraf even af met uw adviseur. Achteraf zijn zaken vaak niet meer te herstellen.
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