Stroomschema Wdba voor commissarissen na inwerkingtreding van het beleidsbesluit Fictieve dienstbetrekking commissaris van 14 maart 2016,
indien het wetsvoorstel ten aanzien van het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking op 1 januari 2017 in werking treedt.
Wordt uw honorarium op
dit moment verloond via de
salarisadministratie van de
rechtspersoon/instelling
waar u toezicht op houdt?

Nee, ik beschik over een Verklaring
arbeidsrelatie winst uit onderneming
(VAR‐wuo) of voor rekening en risico van
de eigen vennootschap (VAR‐dga) voor de
toezichthoudende werkzaamheden.

NEE
JA

Op dit moment is sprake van een fictieve
dienstbetrekking voor de loonheffing.
Naar verwachting vervalt deze fictieve
dienstbetrekking voor commissarissen
per 1 januari 2017.

Gevolg per 1 mei 2016:
de VAR komt te vervallen met de
inwerkingtreding
van de Wdba. Het beleidsbesluit*
treedt in werking; als gevolg
hiervan heeft het vervallen van de
VAR geen gevolgen, maar moet u
wel een keuze maken (vervolg
hiertoe het stroomschema).

Willen u en de rechtspersoon/
instelling waar u toezicht houdt
dat uw honorarium na 1 mei 2016
wordt verloond via de
salarisadministratie?*

NEE

Gevolgen:


Er wordt geen loonheffing ingehouden en/of afgedragen door de instelling/
rechtspersoon waar u toezicht op houdt. Ook is de instelling/rechtspersoon geen
Zvw‐premie verschuldigd. De betaling wordt aan u of aan uw persoonlijke
vennootschap overgemaakt.



Voor de periode vanaf 1 mei 2016 bestaat voor de rechtspersoon/instelling geen
risico op inhoudingsplicht voor de loonheffing en Zvw.



In uw aangifte inkomstenbelasting zult u uw honorarium als winst uit onderneming
(als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting) of resultaat uit overige
werkzaamheden (als u geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting) moeten
opgeven.
Indien u het commissariaat verricht vanuit een persoonlijke vennootschap zult u loon
genieten vanuit deze vennootschap. Voor dit loon zal bij uw vennootschap een
inhoudingsplicht voor de loonheffing(en) bestaan.



Voor de btw is en blijft een commissaris ondernemer. De Wdba en het beleidsbesluit
hebben hier geen invloed op. Dit betekent dat elke commissaris btw in rekening moet
brengen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Deze btw wordt via de financiële
administratie aan u of aan uw persoonlijke vennootschap uitbetaald.

JA

Gevolg per 1 mei 2016:
Tot 1 januari 2017 is sprake van een fictieve dienstbetrekking.

Wilt u dat uw honorarium na 1 januari 2017 wordt verloond via de
salarisadministratie van de rechtspersoon/instelling waar u
toezicht op houdt?

NEE

Gevolgen:

JA
* Het kabinet heeft een wetsvoorstel aangekondigd om de fictieve dienstbetrekking
voor commissarissen per 1 januari 2017 te schrappen uit de Wet op de loonbelasting
1964. Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft de staatssecretaris een besluit
gepubliceerd dat op 1 mei 2016 in werking treedt. Op grond van dit besluit kan de
regelgeving zoals deze per 1 januari 2017 gaat gelden optioneel worden toegepast,
indien zowel commissaris als de betrokken rechtspersoon/instelling dit wensen.

NEE



Uw honorarium wordt na toestemming van de Belastingdienst voor de toepassing
van “opting‐in” verloond via de salarisadministratie. Er wordt loonheffing
ingehouden en/of afgedragen door de rechtspersoon/instelling waar u toezicht op
houdt. Voorts dient de rechtspersoon/instelling de door u verschuldigde bijdrage Zvw
in te houden op uw netto honorarium. De betaling van uw netto honorarium (na
inhouding van de loonheffing en de bijdrage Zvw) wordt vervolgens aan u
overgemaakt.



Voor de btw is en blijft een commissaris ondernemer. De Wdba en het beleidsbesluit
hebben hier geen invloed op. Dit betekent dat elke commissaris btw in rekening moet
brengen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Deze btw wordt via de financiële
administratie uitbetaald aan u.

Voldoet u aan de voorwaarden voor
“opting‐in”?
JA

Deloitte neemt alle zorg in acht die rederlijkerwijs van haar kan worden gevergd om te verzekeren dat de
informatie in dit stroomschema juist en actueel is. Fouten en verzuimen kunnen echter niet worden
uitgesloten en de gebruiker van dit stroomschema dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van
de informatie. Op de raadpleging van het gebruik van dit stroomschema zijn naast deze disclaimer de
algemene voorwaarden van Deloitte Nederland en voorschriften van het Nederlandse recht van toepassing.

U moet samen met de
rechtspersoon/instelling een verzoek
indienen bij de Belastingdienst voor
“opting‐in”.

