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In het op 17 maart 2014 gepresenteerde actieplan Ambitieus Ondernemerschap werden naast
een vermindering van de marge voor het gebruikelijk loon ook verdere aanpassingen van de
gebruikelijkloonregeling aangekondigd (nr. DGBI-O/14014831). Het Belastingplan 2015
geeft hier nu verdere invulling aan.
De doelmatigheidsmarge
Op dit moment geldt nog dat als vergelijkbare niet-ab-houders voor eenzelfde functie een
hoger salaris ontvangen, het gebruikelijk loon wordt vastgesteld op minimaal 70% van dit
hogere salaris maar niet lager dan 44.000 euro én het hoogste loon van de overige
werknemers van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen. De mogelijkheid
om het loon van de dga 30% lager dan het zakelijk loon vast te stellen wordt de
doelmatigheidsmarge genoemd.
Deze marge wordt per 2015 verlaagd naar 25% waardoor het gebruikelijk loon dus kan
worden vastgesteld op 75% van het zakelijk loon, maar dit is niet de enige wijziging voor
toepassing van de doelmatigheidsmarge. Vanaf 2015 wordt namelijk ook anders vastgesteld
of sprake is van een zakelijk loon; artikel 12a Wet LB kijkt niet meer naar het loon voor een
soortgelijke dienstbetrekking maar gaat uit van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
Hieronder wordt verder toegelicht wat onder 'de meest vergelijkbare dienstbetrekking' moet
worden verstaan.
Overgangsregeling
In het verleden hebben veel werkgevers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zekerheid
vooraf te vragen over de hoogte van het loon (zie Verzoek om vaststelling salaris
aanmerkelijkbelanghouder) en de Belastingdienst heeft tijd nodig om eventueel tot nieuwe
afspraken te komen. Bestaande afspraken worden per 1 januari 2015 opgezegd. Daarom is
bepaald dat het loon van de dga in 2015 wordt vastgesteld op 75/70e van het loon in 2013, als
dit loon in 2013 hoger was dan 43.000 euro (de minimumgrens in 2013). Dit overgangsrecht
geldt echter niet als aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond van de
gebruikelijkloonregeling op een hoger of lager bedrag moet worden gesteld; dan moet van dit
gebruikelijk loon worden uitgegaan.

Nieuwe invulling van bepaling zakelijk loon
Vanaf 2015 wordt getoetst aan het loon voor een dienstbetrekking van een niet-ab-houder die
het meest vergelijkbaar is met die van de dga. Voor bepaalde beroepsgroepen en branches is
het namelijk zeer moeilijk of (vrijwel) onmogelijk om een dienstbetrekking te vinden die
'soortgelijk' is aan die van de dga. In de huidige regeling wordt dan teruggevallen op het
minimum van 44.000 euro, wat niet altijd overeenkomt met een zakelijk loon.
Voor 'de meest vergelijkbare dienstbetrekking' wordt in beginsel aangesloten bij
dienstbetrekkingen die zijn gevonden door de Belastingdienst of de inhoudingsplichtige én
waarvan het loon bekend is of redelijkerwijs geschat kan worden. Beide partijen kunnen
aannemelijk maken dat er een meer vergelijkbare dienstbetrekking bestaat dan de
dienstbetrekking die door de andere partij wordt aangevoerd. Een dienstbetrekking waarbij
een niet-marktconform loon wordt betaald (de letterlijke tekst is 'een ander bedrag is
vastgesteld dan in het economische verkeer gebruikelijk is'), kwalificeert niet als meest
vergelijkbare dienstbetrekking maar bij dienstbetrekkingen tussen derden wordt in beginsel
aangenomen dat sprake is van een loon dat in het economische verkeer gebruikelijk is.

