De fiscale positie van de DGA
En de fiscale verhoudingen tussen BV’s
onderling

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
25 november 2019 - Eindhoven
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs
€ 445,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie
25 november 2019 - Eindhoven

Inschrijven

Inschrijven

6 PE-uren (onderverdeling conform PE-reglement RB)

Inhoud
In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en
anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van
geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen?

Doelstelling
Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA, neemt u ook een aantal
praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis:
arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding;
managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en);
rekening-courantovereenkomst tussen de DGA en zijn eigen holding en rekeningcourantovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en);
onderliggende notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Inhoud
Aan de orde komen:
het gebruikelijk loon van een DGA bij zijn eigen BV: hoe hoog dient het DGA-loon te zijn en
wat is zijn fiscaal optimale salaris?;
afwikkeling van levensloopregelingen bij DGA's;
wanneer is een DGA sociaal verzekerd: hoe kan die SV-plicht bij een
meerderheidsaandeelhouder worden gecreëerd en bij een minderheidsaandeelhouder
worden vermeden?;
de positie van de meewerkende echtgenoot en kinderen (loon, SV-plicht, e.d.)?;
lenen van de BV en lenen aan de BV: onzakelijke leningen en afwaarderingen, welke rente
dient gehanteerd te worden bij lenen van/aan de BV en tussen BV's onderling?;
voor/nadelen van omzetten van leningen binnen een concern in agiostortingen;
hoe gaat u om met borgstellingen van een DGA voor schulden van zijn eigen BV?;
hoe hoog dient een managementfee te zijn en valkuilen op het gebied van managementfee
en BTW;
hoe kan een TBS-pand (fiscaal geruisloos) in de eigen BV worden ingebracht?;
hoe gaat u om met pensioen in eigen beheer: laten doorlopen en premievrij maken,
afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting?

Bestemd voor
Openbaar accountants, mkb-accountants

Docenten

mr. Eric van Uunen RB
is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als
belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.

Locatie
De cursus vindt plaats in Novotel Eindhoven in Eindhoven

Adres
Novotel Eindhoven
Anthony Fokkerweg 101
Eindhoven
Telefoonnummer
(040) 252 65 75

E-mailadres
H1018-RE@accor.com

Website
http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/nl/nov/1018/fiche_hotel.shtml



Routebeschrijving

