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Het gebruikelijk loon van de DGA tijdens Corona 
 

Op 1 april 2020 heeft de Belastingdienst bekendgemaakt dat het gebruikelijk loon tijdelijk lager mag worden 

vastgesteld als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV. Op 8 mei werd 

dit bericht aangevuld met een besluit waarin een goedkeuring is uitgewerkt met de voorwaarden waaronder 

het gebruikelijk loon kan worden verlaagd. Maar wat is nu eigenlijk het ‘gebruikelijk loon’ dat onder 

voorwaarden naar beneden kan worden bijgesteld? En hoe stel je het gebruikelijk loon vast? 

 

In deze whitepaper gaan wij op hoofdlijnen in op de regels die gelden voor het vaststellen van het gebruikelijk 

loon. Daarnaast leggen wij uit onder welke voorwaarden dit gebruikelijk loon in verband met de coronacrisis 

lager kan worden vastgesteld.  

 

Gebruikelijk loon, wat is dat? 

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op de persoon die arbeid verricht voor een BV waarin die 

persoon of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft. Van een aanmerkelijk belang is sprake als een 

persoon eventueel samen met zijn partner ten minste 5% heeft van de aandelen1 in een BV.  

 

De belastingdienst gaat ervan uit dat de aanmerkelijkbelanghouder een loon krijgt dat gebruikelijk is voor het 

niveau en de duur van het werk. Dit loon is het hoogste van de volgende bedragen: 

- 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (ad 1); 

- het loon van de meestverdienende werknemer (ad 2); 

- € 46.000.  

 

In de volgende gevallen mag het loon op een lager bedrag worden vastgesteld:  

- Wanneer het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000. Het loon wordt 

dan gesteld op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.  

- Als 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de 

meestverdienende werknemer. Het loon wordt dan gesteld op 75% van het loon uit de meest 

vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 46.000.  

 

Twee begrippen spelen bij het vaststellen van het gebruikelijk loon een belangrijke rol. Daarom gaan wij 

hierna verder in op de begrippen: meest vergelijkbare dienstbetrekking en meestverdienende werknemer.  

 

 

 

 
1 Dit kunnen ook winstbewijzen, aandelen van een bepaalde soort, genotrechten, opties op aandelen of 
stemrechten in een coöperatie zijn. 
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Ad 1: De meest vergelijkbare dienstbetrekking 

De meest vergelijkbare dienstbetrekking is de dienstbetrekking die van alle dienstbetrekkingen het meest 

vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de persoon waarop de gebruikelijkloonregeling van toepassing 

is. Bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking:   

- speelt een aanmerkelijk belang geen rol; 

- moet deze dienstbetrekking bekend zijn bij de werkgever en de inspecteur van de Belastingdienst; 

- is het loon op een zakelijke manier is vastgesteld.  

 

Er kan dus - als er niet een meer vergelijkbare dienstbetrekking voorhanden is - een vergelijking worden 

gemaakt met het loon van werknemers die niet precies hetzelfde werk doen. Daardoor is het bijvoorbeeld 

mogelijk om het loon van een orthodontist vast te stellen op basis van het loon van een tandarts in loondienst. 

 

Ad 2: De meestverdienende werknemer  

Hier gaat het om het loon van de meestverdienende werknemer van de BV waarin het aanmerkelijk belang 

wordt gehouden, of van een verbonden vennootschap. Een verbonden vennootschap is: 

- een vennootschap waarin de vennootschap voor ten minste 1/3-gedeelte een belang heeft; 

- een vennootschap die voor ten minste 1/3-gedeelte een belang heeft in de vennootschap; 

- een vennootschap waarin een derde partij voor ten minste 1/3-gedeelte een belang heeft, terwijl deze 

derde partij ook voor minimaal 1/3-gedeelte een belang heeft in de vennootschap. 

 

Voorbeeld 

Mevrouw Pauwels heeft 100% van de aandelen in Pauwels Beheer B.V.. Pauwels Beheer B.V. bezit op haar 

beurt 100% van de aandelen in Pauwels Consultancy B.V. en Pauwels Implementatie B.V.. De werknemer 

die het meest verdient binnen de genoemde groep vennootschappen is de heer Brink. De heer Brink ontvangt 

€ 80.000 per jaar voor zijn werkzaamheden voor Pauwels Consultancy B.V.. Mevrouw Pauwels verricht net 

als de heer Brink consultancy werkzaamheden. Voor vergelijkbare werkzaamheden met die mevrouw 

Pauwels, is een salaris van € 90.000 in de markt gebruikelijk.  

 

Het gebruikelijk loon van mevrouw Pauwels wordt gesteld op de hoogste van: 

- 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, in dit geval € 67.5000; 

- het loon van de meestverdienende werknemer, € 90.000, of  

- € 46.000 

 

Omdat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de 

meestverdienende werknemer wordt het gebruikelijk loon van mevrouw Pauwels gesteld op € 67.500.  
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Soms een lager gebruikelijk loon? 

Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor start-ups, geldt onder voorwaarden een versoepeld regime 

voor toepassing van het gebruikelijk loon. Ook startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden, 

mogen in bepaalde gevallen van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Als je hier meer over wilt weten, neem 

dan contact op.  

 

Verlaging van het gebruikelijk loon tijdens coronacrisis  

Wanneer de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de vennootschap kan het 

gebruikelijk loon tijdelijk lager worden vastgesteld. Het loon mag dan lager worden vastgesteld2, maar niet 

lager dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat voor de onderneming wordt gewerkt. 

 

Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk loon in 2020 evenredig lager zijn. Dat betekent dat over 2020 het 

gebruikelijk loon mag worden vastgesteld op basis van de volgende berekening: 

  

 

 

 

 
22 Dit kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.  
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Voor het toepassen van deze mogelijkheid gelden drie voorwaarden: 

1. De rekening-courantschuld van de aanmerkelijk belanghouder neemt niet toe doordat het loon naar 

beneden is bijgesteld.  

2. Als de aanmerkelijk belanghouder feitelijk een hoger loon heeft genoten dan uit de berekening volgt, 

dan geldt dit hogere loon als het gebruikelijk loon.  

3. Deze berekening kan niet worden toegepast voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 is 

beïnvloed door andere bijzondere oorzaken.  

 

Voor de verlaging hoeft geen instemming te worden verkregen van de Belastingdienst. Dat geen instemming 

van de Belastingdienst nodig is, betekent niet dat de Belastingdienst achteraf geen correcties mag toepassen, 

wanneer zij van mening is dat het loon te laag is vastgesteld. 

 

 


