
Commissarissen
kunnen kosten
uitsluitend fiscaal
aftrekken als zij voor
de IB ondernemer zijn

Fiscus moet de commissaris een handje helpen
Albert Jan van Soelen
............................................................

U
itgerekend nu de vraag
naar professionele toe-
zichthouders groter is
dan ooit, moet de Hoge

Raad binnenkort beslissen over
het fiscale lot van een beroeps-
commissaris. De zaak bevestigt de
noodzaak om te komen tot een
praktisch uitvoerbare regeling.
Staatssecretaris De Jager moet
daar snel voor zorgen.

Omdat alleen natuurlijke perso-
nen een commissariaat kunnen
vervullen, is er over de vergoedin-
gen altijd inkomstenbelasting (IB)
verschuldigd. Bij nadere beschou-
wing van de discussie voor de Hoge
Raad blijkt de commissaris fiscaal
desalniettemin een vreemde eend
in de bijt te zijn. Want voor de hef-
fing van loonbelasting wordt de
verhouding tussen de commissa-

ris en ‘zijn’ vennootschap in alle
gevallen als een zogenoemde fic-
tieve dienstbetrekking aange-
merkt. Met als gevolg dat er over
alle commissarissenvergoedin-
gen loonheffing moet worden in-
gehouden en afgedragen. Door de
vennootschap, wel te verstaan.

Puur praktisch bezien is het be-
grijpelijk dat er een bronheffing
geldt voor dit soort beloningen.
Het probleem is alleen dat hier-
door tevens de pas wordt afgesne-
den om kosten in aftrek te bren-
gen die in verband met werkzaam-
heden als commissaris worden ge-

maakt. En daar zit ’m de crux.
Voor ‘echte’ werknemers zijn

kosten in verband met de dienst-
betrekking fiscaal al lang niet
meer aftrekbaar. Voor het proces
van de aanslagregeling IB is dit
schrappen van de kostenaftrek
een zegen. Dit laatste geldt niet
voor de commissarisvergoeding.
Daar liggen de kaarten duidelijk
anders.

Een commissaris wordt geacht
een zekere afstand te houden tot
het bedrijf waarop hij toezicht
houdt. Naar mate hij dichter op de
directie kruipt, wordt het moeilij-
ker om objectief naar het functio-
neren van de bestuurders te kij-
ken. Om die reden kiezen toezicht-
houders er vaak voor om hun ad-
ministratieve ondersteuning zelf
te organiseren. De kosten daar-
voor zijn vaak niet te verwaarlozen.
Zeker niet in relatie tot de vergoe-
dingen die daar tegenover staan.

Daar komt nog bij dat de kosten als
gevolg van een succesvolle aan-
sprakelijkheidstelling door der-
den zeer substantieel kunnen zijn.

Eindconclusie van de zaak bij de
Hoge Raad lijkt te zijn dat commis-
sarissen hun kosten uitsluitend
fiscaal kunnen aftrekken als zij
voor de IB ondernemer zijn. Daar-
mee valt voor degenen met een en-
kel commissariaat fiscaal defini-
tief het doek. Althans als ‘hun’ ven-
nootschappen niet bereid zijn de
werkelijke kosten op declaratieba-
sis te vergoeden. Toezichthouders
met meerdere commissariaten

zullen de fiscus ongetwijfeld en
masse gaan bestoken met het ver-
haal dat zij wel degelijk IB-onder-
nemer zijn. Juist om deze discus-
sies in goede banen te leiden moet
er een duidelijke richtlijn van Fi-
nanciën komen. 

Het ligt voor de hand daarbij
aan te sluiten bij regels die sinds
jaar en dag gelden voor de heffing
van omzetbelasting. Ze komen
erop neer dat degene die vijf of
meer commissariaten vervult voor
de OB-heffing als ondernemer
wordt aangemerkt. Zo’n grens zou
ook voor de IB moeten gaan gel-
den. Als deze wordt overschreden,
zou de beroepscommissaris OB
over zijn vergoeding in rekening
moeten brengen en voor de IB te-
vens recht hebben op de aftrek van
gemaakte kosten.
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