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UIT DE PRAKTIJK VAN MARREE 

BEPAALT HET LOON VAN DE MEEST-

VERDIENENDE WERKNEMER ALTIJD 

HET DGA-SALARIS? 
01 MAART 2021 

INLEIDING 
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft te 
maken met de gebruikelijkloonregeling. Die zegt 
dat een dga minimaal een bepaald loon uit zijn ei-
gen bv moet opnemen om te voorkomen dat hij be-
wust geheel of gedeeltelijk van zijn loon afziet en 
daardoor belasting kan besparen of aanspraak 
kan maken op onbedoelde voordelen. Denk daar-
bij aan de sociale zekerheid of andere inkomens-
afhankelijke voorzieningen, zoals toeslagen. 

Maar vooral belastingbesparing kan een motief voor een dga zijn om een lager loon te willen heb-
ben: dat lagere loon vormt dan toch winst voor de bv die hij vervolgens weer als dividend kan uit-
keren. Ogenschijnlijk een vestzak-broekzakoperatie. Maar dan kan het wel zomaar zo zijn dat dit 
geld als dividend minder zwaar wordt belast als loon. Denk alleen al aan de inkomensafhankelijke 
bijdrage ZVW en de afbouw van bv. de arbeidskorting die wel worden beïnvloed door loon, maar 
niet door dividend. En is de dga uiteindelijk dus beter af met dividend dan met loon. 

“Uit de praktijk van Marree” is een reeks van praktijkgerichte 

notities, schema’s en rekenmodellen met fiscale onderwerpen 

uit de dagelijkse adviespraktijk van Marree & Van Uunen Be-

lastingadviseurs. De documenten zijn geen wetenschappelijke 

beschouwingen maar hebben alleen tot doel het aanzetten 

van adviseurs tot het creatief nadenken bij hun eigen klanten. 

En hoewel de schrijver zijn uiterste best heeft gedaan om de 

inhoud zo zorgvuldig mogelijk op te stellen, aanvaardt hij 

geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud. 
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Maar hoe zit het dan met het de hoogte van het loon van de dga? Die regeling is opgenomen in 
art. 12 Wet LB 1964. Maar er is ook een interessant Wob-besluit1 over het gebruikelijk loon voor 
de loonheffing. Daaruit blijkt de visie van het Ministerie van Financiën op het gebruikelijk loon. 

De vraag luidt daarbij of een dga altijd ten minste het salaris moet opnemen ter grootte van het 
loon van de meestverdienende andere werknemer uit zijn bv of een bv die daaraan gelieerd is. 
Want dat hoor je vaak. Het enige juist antwoord luidt zoals altijd: dat hangt ervan af. De regels 
daarvoor zijn bepaald niet simpel. 

BEGRIPPEN 
De fiscale wetgever gebruikt een aantal begrippen: 

- gebruikelijk loon  het loon dan een dga zou bedingen als hij geen aandeelhouder zou zijn; 

- margeloon  75% van het gebruikelijk loon, dus na aftrek van 25% doelmatigheidsmarge; 

- werkelijk genoten loon  het loon dat daadwerkelijk is uitbetaald; 

- fictief loon  het verschil tussen het margeloon en het werkelijk genoten loon; 

- interne maatman  de meestverdienende werknemer in het concern van de dga; 

- externe maatman  de meest vergelijkbare dienstbetrekking buiten het concern van de dga. 

INTERNE MAATMAN 

Een interne maatman werkt in dezelfde bv als de dga of in een daarmee verbonden vennootschap. 
Een verbonden vennootschap is bijvoorbeeld een dochtervennootschap, waarin de holding een be-
lang heeft van tenminste 1/3e van de aandelen. 

Soms beschikt een interne maatman over zeer specifieke of schaarse deskundigheid. En verdient hij 
daarom meer dan de dga. Dat is geen punt als de dga dan kan bewijzen dat hij zich niet met hem 
hoeft te vergelijken. Dan geldt die persoon niet als interne maatman. 

EXTERNE MAATMAN 

Een externe maatman werkt buiten de bv of het concern van de dga. En die bestaat altijd wel want 
er is altijd wel iemand te vinden die qua werkzaamheden het meest vergelijkbaar is met de dga. 

Wat zijn de kenmerken van een externe maatman: 

- er speelt geen aanmerkelijk belang; 

- hij is bekend bij de bv als inhoudingsplichtige werkgever en bij de inspecteur; 

- van hem is het loon bekend of kan redelijkerwijze worden ingeschat;  

                                       

 

1 Besluit op Wob-verzoek over gebruikelijk loon voor de Loonheffing van 23-04-2018. 
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- en waarvan het loon niet op een ander bedrag is vastgesteld dan op basis van het handelen in 
het economische verkeer, dus vooral niet is bepaald door bijvoorbeeld familiebanden. 

Daarbij moet je vooral kijken naar het volgende: 

- hij werkt in dezelfde branche; 

- hij werkt in een bedrijf met een vergelijkbare omvang; 

- hij heeft een vergelijkbaar takenpakket; 

- en hij draagt dezelfde verantwoordelijkheden. 

REGELS GEBRUIKELIJK LOON 

HOOFDREGEL 

Een dga dient een salaris in aanmerking te nemen dat in beginsel het hoogste is van: 
1. 75% van het loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking, ofwel 75% van het loon van de ex-

terne maatman; 
2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of een daarmee verbonden lichaam, 

ofwel het loon van de interne maatman; 
3. het bewijsgrensbedrag van € 47.000 (2021). 

AFWIJKENDE REGEL 

Op die hoofdregel geldt echter een belangrijke uitzondering. Als de bv als werkgever namelijk 
aannemelijk kan maken dat het loon volgens hoofdregel hoger is dan 75% van loon uit meest ver-
gelijkbare dienstbetrekking, dan is het dga-loon: 
a. 75% van loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking; maar 
b. minimaal € 47.000 of als het loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan die 

€ 47.000, het loon uit die meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

Dit is een ingewikkelde regel, het beste toe te lichten via een stappenplan (zie ook het schema). 

STAPPENPLAN VOOR AFWIJKENDE REGEL 

STAP 1A 

Kijk naar wat loon zou zijn van de werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Neem 
vervolgens 75% van dat loon bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

Let daarbij ook op omvang en aard van werkzaamheden. Bestuurshandelingen tellen niet mee. 

STAP 1B 

Wat is het salaris van meest verdienende werknemer van: 

 de betreffende bv; 
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 gelieerde bv’s: 
 bv’s die minstens 1/3e deel van belang houden in de betreffende bv; 
 bv’s waarin de betreffende bv een belang van ten minste 1/3e deel houdt. 

STAP 2 

Beoordeel welk loon voor de dga in beginsel van toepassing is, namelijk het hoogste van: 

– 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (vlg. stap 1a); 

– 100% van het loon van de meest verdienende werknemer (vlg. stap 1b); 

– € 47.000. 

STAP 3 

Is aannemelijk dat het hoogste loon vlg. stap 2 hoger is dan 75% van het loon uit meest vergelijk-
bare dienstbetrekking: 

– zo ja  ga naar stap 4; 

– zo nee  dga-loon wordt dan het loon vlg. stap 2. 

STAP 4 

Als aannemelijk is dat het hoogste loon volgens stap 2 hoger is dan 75% van het loon uit meest ver-
gelijkbare dienstbetrekking,  dan is 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking 
ten minste € 47.000: 

– zo ja  dga-loon wordt 75% van loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 

– zo nee  ga naar stap 5. 

STAP 5 

Is 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000: 

– zo ja  dga-loon wordt 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 

– zo nee  dga-loon wordt € 47.000. 

VOORBEELD 
Elvira heeft werknemer Santiago met een loon van € 120.000. Het loon bij de meest vergelij-
kende dienstbetrekking is voor Elvira € 150.000. 

Dan zou het loon van Elvira volgens de hoofdregel moeten zijn het hoogste van: 

– € 120.000; 

– 75% van € 150.000 is € 112.500; 

– € 47.000. 
Ofwel eigenlijk € 120.000. Maar omdat € 120.000 (lees: 75% van externe maatman) hoger is 
dan € 112.500 (loon van interne maatman) wordt het dga-loon van Elvira toch maar 
€ 112.500. 
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Andere voorbeelden: 

Meest verdiende werkne-
mer 

Meest vergelijkbare 
dienstbetrekking 

Gebruikelijk loon 

- € 40.000 € 40.000 

- € 55.000 € 47.000 

- € 75.000 € 56.250 

€ 50.000 € 40.000 € 40.000 

€ 25.000 € 32.000 € 32.000 

€ 50.000 € 55.000 € 47.000 

€ 120.000 € 150.000 € 112.500 

TEN SLOTTE 
Vaak hoor je dat een dga minstens het salaris uit 
zijn eigen bv moet opnemen ter grootte van wat de 
meestverdienende werknemer krijgt. Dat ligt genu-
anceerder, dat hoeft zeker niet zo te zijn. Er zijn 
beslist situaties denkbaar waarbij de dga wel de-
gelijk een lager salaris mag bedingen dan zijn 
meest verdiende werknemer krijgt. Het is en blijft 
maatwerk. 

Als je vragen hebt, bel dan gerust naar ons kantoor: 013 – 577 34 81. Onze klanten mogen so-

wieso altijd korte vragen stellen zonder dat ze gelijk een rekening krijgen. 

Oisterwijk, 01 maart 2021 

MARREE & VAN UUNEN 
BELASTINGADVISEURS 

Eric van Uunen 

  

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs is een openbare 

maatschap van zeven belastingadviseurs. Stuk voor stuk erva-

ren topfiscalisten. De praktijk is gevestigd in Oisterwijk maar 

is actief door heel Nederland. De klanten van de maatschap 

zijn vooral belastingadviseurs, accountants, boekhouders, no-

tarissen, advocaten en andere financiële en juridische dienst-

verleners en richt zich liefst op complexe fiscale vraagstukken. 

Meer informatie staat op de website www.marree-cs.nl. 
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SCHEMA 

 


