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H
et is heel gebruikelijk dat de financiering van vennoot-

schappen plaatsvindt door de moeder- of andere groeps-

maatschappij of door bijvoorbeeld de directeur-aandeel-

houder zelf. Deze financiering geschiedt meestal in de vorm van 

vreemd vermogen, naast een stukje aandelenkapitaal.

Civielrechtelijk niet echt een issue: er is een lening verstrekt. Fiscaal 

rechtelijk wordt echter kritisch naar de vorm van de lening gekeken: 

is er in fiscaal rechtelijke zin wel een lening verstrekt? Dit vraagstuk 

komt pregnant naar voren wanneer de schuldenaar insovabel raakt 

en niet meer aan de verplichtingen (betaling van rente en aflossing) 

onder de lening kan voldoen. De schuldeiser zal dan in ieder geval 

de opgeboekte rente afboeken en wellicht ook de lening. De reden 

daartoe is evident. Op dat moment wordt er – fiscaal – verlies ge-

nomen, dat gecompenseerd kan worden met fiscale winsten. Voor 

fiscale doeleinden kan de lening evenwel als kapitaal worden aan-

gemerkt.

ONZAKELIJKE LENING

En dan hebben we natuurlijk de onzakelijke lening. Kort en goed, 

komt dat erop neer dat rationeel denkende, van elkaar onafhankelij-

ke derden niet tot een dergelijke geldverstrekking zouden zijn geko-

men, in ieder geval niet onder de overeengekomen voorwaarden. In 

een eerdere aflevering van PropertyNL hebben heb ik daar de nodige 

woorden reeds aan vuil gemaakt, zodat ik daar nu maar van afzie.

Ik constateer dat er veel jurisprudentie is en er nog – veel meer – ju-

risprudentie komt over de onzakelijke lening. Interessante proble-

matiek, zeker in deze tijden. De vraag die zich ook voordeed, was of 

een lening die ten tijde van het verstrekken zakelijk was, gedurende 

de rit kon omslaan in een onzakelijke lening. Het gevolg daarvan 

is dat een afwaarderingsverlies fiscaal niet aftrekbaar is. En dat is 

vervelend, om het zacht uit te drukken.

BELASTINGINSPECTEUR

Het is uiteraard de belastinginspecteur die een dergelijk standpunt 

inneemt. Niet fijn, die fiscale pijn, toch? De inspecteur is uiteraard 

gerechtigd een dergelijk standpunt in te nemen, maar, zo heeft 

de rechter kortgeleden bepaald, dan rust op de inspecteur wel de 

bewijslast van die onzakelijkheid. Hij kan zich er niet lichtvaardig 

van af maken. De inspecteur moet een aantal elementen aanneme-

lijk maken. Zo moet hij onder andere aannemelijk maken op welk 

moment een onafhankelijke geldverstrekker, in vergelijkbare om-

standigheden als de geldverstrekker, welke maatregelen zou hebben 

genomen om zijn – rechten uit – de vordering te (ver)zekeren. Af-

hankelijk van het antwoord op de vraag of en in hoeverre een derde 

daarin geslaagd zou zijn (als deze derde in een vergelijkbare situatie 

ook verlies zou hebben geleden), is het (afwaarderings)verlies aftrek-

baar voor de betreffende belastingplichtige (in dit geval een direc-

teur-grootaandeelhouder die privé-gelden had geleend aan zijn bv).

GEDULD

Voor de uitkomst van de betreffende casus blijven we nog even in 

het ongewisse. De Hoge Raad vond dat het niet duidelijk was of 

de lagere rechter de juiste criteria (zie hiervoor) had toegepast en 

derhalve werd deze kwestie verwezen naar een andere rechter om 

dit vast te stellen. Voor deze belastingplichtige wordt het geduld nog 

even op de proef gesteld.

In de praktijk blijven leningen tussen vooral gelieerde partijen een 

constant punt van aandacht. Essentieel daarbij zijn juiste voorwaar-

den bij het aangaan. Kortom, niet te snel even een leninkje vertrek-

ken, maar daar wat aandacht aan schenken, kan teleurstellingen 

voorkomen…
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DE ENE LENING IS DE ANDERE NIET


