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Eindejaarstips DGA 2012
Nog enkele weken en het jaar 2012 is
alweer voorbij. Voor de belastingplichtige in het algemeen en de
directeur-grootaandeelhouder (DGA)
in het bijzonder staan er veel wijzigingen op stapel. Hier enkele aandachtspunten welke interessant
kunnen zijn voor de DGA om voor
2013 nader te beoordelen.
De Flex B.V.
Op 1 oktober 2012 is de wetgeving van
kracht geworden ten aanzien van de
Flex B.V.. Deze wetgeving geldt voor
zowel nieuwe als bestaande vennootschappen.
Enkele wijzigingen die de Flex B.V. met
zich meebrengt zijn:
• het minimumkapitaal van € 18.000 is
afgeschaft. Een vennootschap kan
opgericht worden met elk gewenst
kapitaal. Een kapitaal van € 1 volstaat;
• door het afschaffen van het minimumkapitaal is de bankverklaring
niet meer nodig;
• de accountantsverklaring welke
voorheen nodig was bij de inbreng
van goederen is niet meer nodig;
• de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van de aandelen is
komen te vervallen;
• de mogelijkheden om beslissingen
buiten de algemene vergadering van
aandeelhouders te nemen zijn verruimd;
• het is mogelijk om stemrechtloze en
winstrechtloze aandelen uit te geven.

Met de Flex B.V. loopt de DGA wel
meer risico op persoonlijke aansprakelijkheidsstelling. Dit speelt met name in
de situaties waarbij het bestuur het
besluit neemt tot een dividenduitkering,
waardoor de vennootschap niet meer
aan haar verplichtingen kan voldoen.
Bedrijfsopvolging
Een DGA die voornemens is om de
aandelen in zijn vennootschap aan zijn
kinderen te schenken kan een aanmerkelijk belangheffing van 25% over de
meerwaarde van de aandelen alsook
schenkbelasting
doorschuiven.
Hiervoor moet de vennootschap een
materiële onderneming drijven en
nagenoeg uitsluitend ondernemingsvermogen hebben én het kind moet
tenminste gedurende drie jaren als
werknemer in loondienst zijn bij de vennootschap of een van de werkmaatschappijen. Om zo snel mogelijk te voldoen aan de voorwaarden van de doorschuifregeling kan de DGA zijn kinderen nog dit jaar als werknemer op de
payroll opnemen.
Pensioen in eigen beheer
In veel gevallen heeft de DGA pensioenrechten opgebouwd binnen zijn
eigen vennootschap. Veelal gaan deze
pensioenen in eigen beheer in bij het
bereiken van de 60-jarige leeftijd.
Wanneer u de ingangsperiode van uw
pensioen wilt uitstellen tot bijvoorbeeld
65 jaar dient u rekening te houden met
een actuariële herrekening. Wanneer u
de pensioenrechten niet actuarieel laat

herrekenen kan de belastingdienst stellen dat er sprake is van het afzien van
pensioenrechten, met vergaande
gevolgen. Namelijk een directe heffing
van 52% over de waarde in het economische verkeer van de pensioenrechten te vermeerderen met een heffing
van 20% revisierente.
Afstempeling pensioen
in eigen beheer
Heeft de DGA pensioenrechten opgebouwd binnen zijn eigen vennootschap
en is er in die vennootschap onvoldoende vermogen aanwezig om aan de
pensioenverplichting te voldoen, dan
biedt het Belastingplan 2013 mogelijk
een oplossing. Goedgekeurd is namelijk dat de vennootschap de aangegane
pensioenverplichting vermindert en
afstemt op het aanwezige vermogen,
zonder dat dit bij de DGA leidt tot enige
heffing. Deze vermindering of afstempeling kan eenmalig onder strenge
voorwaarden plaatsvinden. Van belang
is of de dekkingsgraad minder is dan
75%, de onderdekking het gevolg is
van reële beleggings- en ondernemingsverliezen en de afstempeling
mag niet leiden tot een hogere verkrijgingsprijs van de aanmerkelijk-belangaandelen in de vennootschap.
Voorkom crisisheffing
Komt de arbeidsbeloning van de DGA
in 2012 boven een bedrag uit van
€ 150.000, dan dient de vennootschap
rekening te houden dat de vennootschap per 31 maart 2013 een eenmali-

ge crisisheffing verschuldigd is van
16% over hetgeen het bedrag van €
150.000 te boven gaat. Ook de bijtelling voor het privégebruik van de auto
valt hierin. Door uw inkomenssituatie te
optimaliseren, door bijvoorbeeld minder te gaan werken, het later toekennen van tantième, het optimaal benutten van de vrije ruimte in de werkkostenregeling, kan de heffing van 16%
voorkomen worden.

Zoals u ziet gaat er veel veranderen
voor de DGA. Zorg dat u goed geïnformeerd bent.
Werner Goorden, Accountant
Peter Soffers, Fiscaal Jurist
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