
 
 

06.10.2016: Lening tussen DGA en zijn BV. 
 
Er zijn volgens de jurisprudentie vier verschillende situaties te onderscheiden tussen de 
directeur grootaandeelhouder (hierna: DGA) en zijn besloten vennootschap (hierna: BV) met 
verschillende fiscale gevolgen: 
 

1. De zakelijke lening met zakelijke voorwaarden en een normaal debiteurenrisico. Er is 
sprake van een terbeschikkingstelling met winstberekening zoals dit geldt voor een 
onderneming. Mocht er later onverhoopt een afwaardering moeten komen, dan is dat 
een afwaardering in box 1. Het verlies is dan ook verrekenbaar. 

 
2. De zakelijke lening met normaal debiteurenrisico en één onzakelijke voorwaarde, 

bijvoorbeeld een te laag afgesproken rente. De hoofdsom staat niet ter discussie. Op 
grond van het Zweedse grootmoederarrest uit 1978 moet er fiscaal gerekend worden 
met een zakelijke rente. Het verschil (tussen zakelijke en afgesproken rente) moet via 
de kapitaalsfeer lopen (dividend of informeel kapitaal). Een onvoorziene afwaardering 
van de vordering loopt via box 1. 

 
3. De onzakelijke lening met een hoog debiteurenrisico en een lening die vanaf de 

eerste dag is verstrekt in de kwaliteit als aandeelhouder. Er is meer aan de hand dan 
enkel één onzakelijke voorwaarde. Er is vanaf de eerste dag gerede twijfel over de 
terugbetaling. Het debiteurenrisico is te groot en niet te verzakelijken; een zakelijke 
rente zou winstafhankelijk moeten zijn. Een afwaardering loopt via box 2. 
 

4. De "bodemloze putlening". Er is fiscaal vanaf de eerste dag sprake van een 
kapitaalstorting. Afboeking loopt via box 2. 

 
 

 Conclusie:  
o Het grote verschil tussen de vier categorieën zit hem in de realiteit van de 

terugbetalingsverplichting ten tijde van het verstrekken van de lening. Naarmate 
deze realiteit minder wordt (punt 3 en 4), zitten we met de afboeking niet in box 1, 
maar in de aandeelhoudersrelatie (kapitaal, box 2). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verder moet er voor de fiscale gevolgen onderscheid gemaakt worden tussen vier 
belangrijke momenten: 
 

a) Het verstrekken van de lening met een normaal debiteurenrisico. Er is geen 
kapitaalstorting aan de orde; er is immers nog niets verloren gegaan. 
 

b) Het tijdstip van de (eerste voorzichtige) afwaardering op grond van 
goedkoopmansgebruik. Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel bij de 
geldverstrekker vindt afboeking plaats op de ter beschikking gestelde vordering. Er 
hoeft op grond van hetzelfde voorzichtigheidsbeginsel bij de BV nog geen 
winstneming plaats te vinden. De afboeking is geldend te maken in box 1 (situatie 1 
en 2) of box 2 (situatie 3 of 4). 
 

c) De daadwerkelijke afwikkeling van de afwaardering. Het volledige bedrag mag als 
verlies bij de situaties 1 en 2 worden genomen. Bij de situaties 3 en 4 dient dit als 
kapitaalstorting te worden verwerkt. Er ontstaat een hoger opgeofferd bedrag in box 
2. Dit impliceert geen winst in de BV, maar een kapitaalstorting. 
 

d) Liquidatie van de BV. De aandeelhouder kan in situatie 3 en 4 het verlies op de 
lening/kapitaalstorting als aftrekbaar liquidatieverlies nemen. Als er geen andere 
aandelenbelangen zijn, kan het bedrag van het liquidatieverlies in jaar X+2 als 
belastingkorting in box 1 meegenomen worden tegen 25% (artikel 4.53 Wet IB 2001). 
 

 
Opmerking BM: 
 
Voor borgstellingen kunnen dezelfde vier categorieën aangehouden worden, om de fiscale 
gevolgen te beoordelen. Denk aan een jaarlijkse vergoeding voor de borgstelling om van 
zakelijke verhoudingen te spreken. 
Probeer leningen tussen zuster-BV's boekhoudkundig altijd te laten lopen via de 
gemeenschappelijke aandeelhouder. Leningen tussen moeder-BV en dochter-BV worden 
fiscaal op vergelijkbare wijze benaderd als tussen DGA en BV.  
Een rekening-courant van de DGA zal dus bij zijn Holding BV tot uitdrukking gebracht 
moeten worden, en niet bij de werk BV. 
 
Meer informatie via BM-Advisering (045-4053636 of info@bm-advisering.nl). 
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