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1.3 Medisch specialist met een eigen praktijk; VPB-ondernemer

1.3.1 DGA BV, personal holding BV (PHBV) 
De medisch specialist kan zijn praktijk uitoefenen in een besloten vennootschap 
(rechtspersoon), waarvan hij 100% aandeelhouder is (persoonlijke of personal holding/ PH ). 
Als directeur van zijn bv is hij directeur/grootaandeelhouder (dga).  
Let op: is de medisch specialist minderheidsaandeelhouder (= minder dan 50% 
van de stemgerechtigde aandelen) en (statutair) directeur, dan is hij voor de fiscus 
werknemer, op wiens loon alle heffingen (loonbelasting; premies volksverzekeringen en 
werknemersverzekeringen) worden ingehouden. Bij ziekte of werkloosheid is er dan ook een 
overheidsuitkering (WW; WIA; Zw: zie paragraaf 5.1) 
Het oprichten van een BV is steeds gemakkelijker geworden. Er is wel een notariële 
acte (kosten € 300 tot € 500) van oprichting vereist, waarin de statuten (naam BV, 
vestigingsadres en doelomschrijving ) zijn opgenomen, waarna de BV moet worden 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening bij een of meerdere 
banken op naam van de BV kan worden geopend.  
De BV moet bij de fiscus te worden aangemeld voor de vennootschapsbelasting en zo 
mogelijk voor de loonbelasting, als de dga (of ander personeel) werknemer(s) is (zijn). 
Medische beroepsoefenaren zijn voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging 
vrijgesteld van de omzetbelasting BTW. Zijn er (niet-medische) activiteiten binnen de 
BV, dan moet er ook voor de BTW worden aangemeld (zie ook paragraaf 2.3.7 over de 
omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting).  
Voor de BV geldt, dat bij de Kamer van Koophandel slechts een beperkte (micro) of verkorte 
(klein) balans met beperkte toelichting behoeft te worden gepubliceerd zonder goedkeurende 
accountantsverklaring, omdat het meestal om een “micro-bedrijf” of “klein bedrijf” gaat (zie 
tabel 47)  
Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Identificatie 
kan plaatsvinden via video. KvK-formulieren worden digitaal. De oprichting van een BV 
(mogelijk binnen 5 werkdagen) gaat dan via een digitale notariële akte op basis van een 
Europese modelacte. 
 
Stichting Pensioenfonds Medisch specialisten (paragraaf 4.1.1) 
De dga is naast de vrij gevestigde medisch specialist (solo of met collega’s in een maatschap 
of coöperatie als MSB) ook verplicht verzekerd bij de Stichting Pensioenfonds Medisch 
Specialisten, SPMS. 
Er zijn twee situaties, waarin de medisch specialist bij de SPMS deelneemt als werknemer: 
1.   De medisch specialist is dga in dienst van de eigen BV. Hij wordt fiscaal gezien als 

werknemer, maar dga’s zijn uitgesloten van deelname aan het PFWZ
2.   De medisch specialist is werknemer bij een kliniek, die geen verzekerde zorg levert. 

Klinieken, die helemaal geen verzekerde zorg leveren, zijn uitgesloten van de verplichtte 
aanstelling bij de PFZW. De kliniek als werkgever valt niet onder de verplichtstelling 
van PFZW en de medisch specialist als werknemer dan ook niet en dus verplicht 
verzekerd bij de SPMS.

Let op: een medisch specialist die in loondienst is van coöperatie MSB of maatschap MSB, 
is werknemer en valt onder de pensioenregeling voor werknemers in de zorg, Stichting 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
Let op: vrij gevestigde medisch specialisten kunnen naast hun praktijk arbeid voor 
gedurende een of twee dagen verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst met en in 
een ziekenhuis. Dit betekent, dat zij zowel bij de SPMS voor het aantal dagdelen in de eigen 
praktijk als bij de PFZW voor de tijd in het ziekenhuis hun pensioen opbouwen. 
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Let op: Het is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk binnen de BV een eigen pensioen op te 
bouwen (zie verder paragraaf 4.1.3) De BV biedt wel en ook de mogelijkheid te sparen of 
beleggen. (zie paragraaf 5.3) 
 
Gebruikelijk loonbepaling 
Een dga kan zijn eigen salaris bepalen, waarbij hij dient rekening te houden met het door 
de fiscus vastgestelde gebruikelijk loonbepaling. Dit houdt in, dat de dga zichzelf een (in 
de branche) gebruikelijk loon moet toekennen. Loon is in dit geval het loon, waarover 
loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt ingehouden en incl. de bijtelling auto van 
de zaak. Het door de dga aan zichzelf toegekende loon moet tenminste 75% van het loon uit 
de meest vergelijkbare dienstbetrekking of minimaal het hoogste loon van een medewerker 
van de BV zijn of € 46.000 (vanaf 1 januari 2020). Er kunnen aantoonbare omstandigheden 
zijn, die een lager loon rechtvaardigen bv. vanwege werk in deeltijd; ingeval van een start-
up, (zie paragraaf 2.5.4), een lichamelijk handicap (zie ook ECLI:NL:RBDHA:2018:6150); 
werk, dat “beperkt in omvang en eenvoudig van aard” is (ECLI:NL:RBGEL:2019:1403) 
en bij een continuïteitsbedreigende verliessituatie, waardoor de continuïteit van de BV in 
gevaar komt, tenzij het verlies incidenteel is, de BV de rekeningen nog steeds kan betalen 
of de BV de rekeningen niet kan betalen als gevolg van oplopende rekeningcourantschuld 
tussen BV en dga, dividendbetalingen of andersoortige onttrekkingen 
Let op: bij een dga, die zichzelf alleen onkostenvergoeding toekent bv. vanwege minimale 
werkzaamheden voor de bv, is er (toch) de gebruikelijke loonregeling van toepassing, omdat 
er sprake is van een forfaitaire dienstbetrekking vanwege het aanmerkelijk belang van de 
dga in de BV (ECLI: NL:GHAMS:2019:4622). Ook als de omzet belangrijk lager is dan  
€ 46.000, dient dit bedrag toch te worden betaald als dit bedrag “in de meest vergelijkbare 
dienstbetrekking gebruikelijk is”.(ECLI:NL:GHAMS:2020:382) 
Let op: Ook is een verlaging van het gebruikelijk loon mogelijk bij omzetdaling vanwege de 
coronacrisis (bijlage 6.1.1) Het lager loon moet in verhouding staan tot die omzetdaling. De 
formule, die bij het berekenen hiervan moet worden gehanteerd, is: gebruikelijk loon 2020 
= gebruikelijk loon 2019 x (omzet eerste 4 maanden 2020 gedeeld door de omzet van de 
eerste 4 maanden 2019). De aanpassing behoeft geen vooroverleg met de belastingdienst. 
 
Voor de medisch specialist geldt echter een andere regeling. Voor de jaren 2017 tot en 
met 2019 was het gebruikelijk loon door de fiscus vastgesteld op € 130.950 (75% van het 
volgens de fiscus vergelijkingsloon van € 174.600), De hoogte van dit gebruikelijk loon 
was gekoppeld aan de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) , dat 
onderdeel is van de CAO Ziekenhuizen (zie bijlage 6.3.1). Bij het ter perse gaan van dit 
boek was de tekst van de nieuwe AMS (plus salaristabel, die geldt vanaf 1 april 2019 tot 1 
juli 2021 geldt, wel vastgesteld, maar nog niet gepubliceerd, waardoor de fiscus nog geen 
mogelijkheid heeft gehad het gebruikelijk loon voor de jaren vanaf 2020 vast te stellen. 
Omdat de salarisverhoging in de CAO over de jaren 2020 en 2021gemiddeld 6 tot 8% 
bedraagt, kan ermee rekening worden gehouden dat het gebruikelijk loon in de loop van 
2020 zal stijgen tot € 140.100 (zijnde 75% van het vergelijkingsloon € 186.820, een stijging 
van 7% ten opzichte van het vergelijkingsloon 2017/2019)  
Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon voor de medisch specialist is de fiscus ervanuit 
gegaan dat de bv de aan de SPMS betaalde pensioenpremie betaalt. 
Indien de medisch specialist privé de (dan aftrekbare) pensioenpremie zelf betaalt, dan dient 
het bedrag van € 174.600 volgens de fiscus daarmee worden verhoogd.  
(Bij de premie SMPS van bv. € 29.764 is het vergelijkingsloon € 204.364 (€ 174.600 + 
€ 29.764); gebruikelijk loon 75% van € 204.364 = € 153.273 of het gebruikelijk loon van  
€ 130.950 + 75% van € 29.764 = € 153.273) 
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Als de medisch specialist de premie in privé betaalt, dan is dat een aftrekpost in de hoogste 
schijf (2020: 49,5%) van de inkomstenbelasting. 
Let op: indien de fiscus op het standpunt staat, dat bij een privébetaling het gebruikelijk 
loon met de pensioenpremie moet worden verhoogd, dan is dit fiscaal voordeel niet meer 
aan de orde. 
Let op: als er in deeltijd wordt gewerkt, moet worden bewezen, dat het deeltijdloon van de 
meest vergelijkbare dienstbetrekking (of meest verdienende werknemer) lager dan € 46.000 of 
€ 130.950 is (zie hierboven). Een deeltijdbaan betekent dus niet automatisch een lager loon! 
 
Belastingen (ib; box 2; vpb; dividendbelasting)  
De dga is naast werkgever ook werknemer in zijn BV op wiens loon loonheffing (= 
loonbelasting + premies volksverzekeringen AOW;ANW; Wlz ), maar geen premies 
werknemersverzekeringen (WW; ZW; WIA/WGA) worden ingehouden.. Bij ziekte 
of werkloosheid is er dan ook geen overheidsuitkering. Het afsluiten van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan een aanrader (en vaak een verplichting op 
grond van afspraken met het MSB). De dga betaalt wel de inkomensafhankelijke bijdrage 
ziektekostenverzekering (in 2020: 5,45% van het loon tot een maximum van € 57.232 per 
jaar (in 2019: 5,7% tot een maximum van € 55.927 per jaar) )  
Aan het eind van het jaar rekent de dga over zijn salaris/inkomen uit de bv met de fiscus af 
via de inkomstenbelasting (zie tabel 4). 
De medisch specialist als dga betaalt naast inkomstenbelasting ook belasting (2020: 
26,25%; 2019: 25%; 2021: 26,9%) ) in box 2 over een mogelijke winst- of dividenduitkering 
(box 2, winst uit aanmerkelijk belang).  
De (eigen) bv betaalt vennootschapsbelasting (vpb) (zie tabel 11) over de winst in de bv en 
houdt 15% dividendbelasting in, indien er dividend wordt uitgekeerd. Deze belasting kan 
door de aandeelhouder via zijn aangifte inkomstenbelasting worden verrekend 
 
1.3.2 Als lid coöperatie  
De meest voorkomende vorm van het Medisch Specialistisch Bedrijf MSB (zie ook paragraaf 
1.3.3) is de coöperatie, waarvan de (personal holdings van) de medisch specialisten lid worden. 
Een coöperatie (corporatie of coöperatieve vereniging) is een vereniging die zich de 
bevordering van stoffelijke belangen van haar leden tot doel stelt. Dit kan zij doen door 
uit naam van haar leden overeenkomsten te sluiten met derden (ziekenhuizen!) over bv. 
het aanbieden van medische zorg, geneesmiddelen, instrumentaria. De coöperatie is een 
zelfstandige organisatie met een wettelijk voorgeschreven eigen bestuur dat substantieel tijd 
besteedt aan bestuurswerk en bestuursondersteuning. De coöperatie is als vereniging een 
rechtspersoon met als hoogste besluitorgaan de algemene ledenvergadering. 
Door het opmaken van een notariële akte met daarin de statuten krijgt de coöperatie 
rechtsgeldigheid. In deze statuten wordt de naam en de doelstelling van de coöperatie, de 
regeling van de aansprakelijkheid van de leden en de regeling voor toe- en uittreding van de 
leden geregeld.  
In de statuten kan de aansprakelijkheid van de leden op drie manieren worden geregeld: 
•   wettelijke aansprakelijkheid (WA): de leden zijn met hun gehele privévermogen 

aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie
•  uitgesloten aansprakelijkheid (UA): de leden kunnen niet door schuldeisers aansprakelijk 

worden gesteld
•   beperkte aansprakelijkheid (BA): de leden zijn beperkt aansprakelijk voor in de statuten 

nader te specificeren schulden van de coöperatie.
De coöperatie dient te worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. Zo lang de coöperatie niet is ingeschreven, zijn de bestuurders hoofdelijk 
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aansprakelijk voor de schulden. De coöperatie dient elk jaar jaarstukken op te maken, 
waarbij een publicatieplicht geldt waarvan de omvang afhankelijk is van de grootte van de 
coöperatie. De coöperatie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 
De coöperatie als rechtsvorm kent een eigen governance code: De Coöperatie Code, die nog 
in oktober 2019 is vernieuwd, opgesteld door de Vereniging NCR (Nationale Coöperatieve 
Raad). Deze code is niet bindend, maar ook niet vrijblijvend (www.cooperatie.nl)
 
1.3.3 Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)  
Een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) kan zijn: 
1.  een coöperatie van PHBV’s (personal holding/bv) van medisch specialisten  
2.   een maatschap van individuele specialisten zijn of een maatschap van persoonlijke of 

personal holdings (PHBV’s) van de respectieve specialisten 
3.   of een besloten vennootschap MSB BV met individuele medisch specialisten of PHBV’s 

als aandeelhouder.
Het MSB is de onderhandelings- en evaluatiepartner bij het afsluiten en beoordelen 
van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) die met een of meer ziekenhuizen of andere 
zorginstellingen worden afgesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de 
omvang en aard van de door het MSB te leveren zorg en faciliteiten plus het aan het MSB te 
betalen honorarium (en eventuele kosten) voor de geleverde diensten.  
Het MSB declareert de behandelkosten bij het ziekenhuis of zorginstelling waaraan zorg is 
geleverd. Het ziekenhuis declareert alle behandelkosten (incl. de vergoeding aan het MSB, 
de kosten van andere vrijgevestigde medische specialisten; eigen personeel incl. de medisch 
specialisten in loondienst; apparatuur; gebouw; geneesmiddelen) via een integraal tarief aan 
de zorgverzekeraar en beslist zelf hoe zij die inkomsten aanwendt.  
De meest voorkomende samenwerkingsvorm (60%) is een coöperatie met personal holdings 
als leden (Bron: NZa- Monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018), 
Volgens een onderzoek van het BDO (MSB-special Benchmark ziekenhuizen 2018) is zeker 
70% van alle MSB’s een coöperatie 
Let op: de medisch specialist die zijn praktijk als solist met een NZa-beschikking voert 
(zie paragraaf 1.2.1) blijft zijn declaraties conform de NZa-regelgeving direct bij de 
zorgverzekeraar of patiënt indienen. 
Positie medisch specialist in verschillende organisatie- en samenwerkingsvormen 
Het CBS hanteert vier verschillende soorten arts/medisch specialist, afhankelijk van hun 
fiscale status: 
•  arts/alleen werknemer (in loondienst bij ziekenhuis, ZBC, MSB, maatschap, BV etc)
•  arts/alleen zelfstandige (medisch specialist met eenmanszaak/solist) 
•  arts/werknemer én zelfstandige (medisch specialist combineert eigen praktijk met 

dienstverband elders) of arts met overig inkomen (als de specialist elders “overige 
arbeid” verricht 

•  arts/dga (mogelijk in combinatie met werknemer én zelfstandige), meestal met zijn 
PHBV werkzaam in een MSB of (regio)maatschap 

Tabel 9: samenvatting positie medisch specialist (geen werknemer) in verschillende 
organisatie- en samenwerkingsvormen
Positie medisch specialist (+ aan-
duiding status volgens het CBS)

Rechtsvorm samenwerkingsvorm

Eigenaar (arts/zelfstandige) eenmanszaak solist
Eigenaar (arts/zelfstandige) eenmanszaak Lid (MSB-)maatschap of 1id  

(MSB-)coöperatie
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Eigenaar (arts/zelfstandige) eenmanszaak, lid maatschap Maatschap is onderdeel groepspraktijk-
maatschap (MSB of regiomaatschap)

Eigenaar (arts/zelfstandige) eenmanszaak, lid maatschap Maatschap is lid MSB-coöperatie
Eigenaar (directeur/grootaan-
deel-houder) (arts/dga)

BV (personal holding) (PHBV) PHBV is lid van een MSB-coöperatie 
of is maat in MSB-maatschap of regio-
maatschap

Tabel 10: juridische en fiscale aspecten van de maatschap of coöperatie als 
samenwerkingsvorm MSB  
Bron: o.a.integralebekosting.nl/leegalee.nl

Maatschap (geen rechtspersoon) Coöperatie (rechtspersoon)
Rechtsvorm Medische specialisten (of maatsch-

appen of personal holdings van me-
dische specialisten) verenigen zich in 
een (grotere en/of regio)maatschap 
MSB

Personal holdings (PHBV’s) van 
medische specialisten verenigen zich in 
coöperatie MSB

Oprichtingseisen Inschrijving KvK Notariële acte (statuten) 
Inschrijving KvK

Inbreng medisch  
specialisten

Praktijk/eenmanszaak of praktijk in 
PHBV

Praktijk in personal holding, die lid wordt 
van de coöperatie.

Typering deelname Maat in maatschap Lid coöperatie 
Interne overeenkom-
sten

Maatschapsovereenkomst 
Reglement praktijkwaardering*

Ledenovereenkomst met coöperatie over 
onderlinge samenwerking; de bijdragen 
aan het vermogen van de coöperatie 
(participaties) en het reglement verdeelaf-
spraken over de verdeling van de ver-
goedingen, bevoorschotting en winst 
Reglement praktijkwaardering*

Fiscaal ondernemer-
schap 
van medisch specialist

IB-ondernemer (na voldoen aan cri-
teria** (tenzij maat een PHBV is, dan 
VPB-ondernemer)

VPB-ondernemer in onderneming met 
afgescheiden 
vermogen 

Toe- en uittreding Te regelen in maatschaps-overeen-
komst

Statutair te regelen: aangaan en opzeggen 
lidmaatschap 

Afgescheiden vermogen Geen Afgescheiden vermogen
Aansprakelijkheid Maten voor gelijke delen aansprakelijk 

voor schulden van maatschap, tenzij 
met derde een andere afspraak is 
gemaakt

Aansprakelijkheid 
van leden kan voor schulden coöperatie 
worden uitgesloten (coöperatie u.a.)

Externe overeenkomst Samenwerkingsovereenkomst met 
ziekenhuis en/of andere zorginstelling

Samenwerkingsovereenkomst met zieken-
huis en/of andere zorginstelling

Fiscaliteiten Winstdeel (inkomen) medisch special-
ist belast met IB; fiscale ondernemers-
faciliteiten. 
Indien PHBV: zie hiernaast bij bv

Winst coöperatie belast met VPB. 
Inkomen/omzet PHBV medisch specialist/
dga belast met VPB; directiesalaris dga 
IB (box 1); dividend PHBV belast als 
inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)

Winstverdeling Financieel saldo van  
omzet (incl. vergoedingen zorgin-
stelling) minus kosten wordt conform 
overeenkomst verdeeld

Financieel saldo van omzet MSB (incl. 
vergoedingen zorginstelling) minus kosten 
MSB wordt conform ledenovereenkomst 
verdeeld; 

* Is nodig om de inbreng én om de verrekening van goodwill/in- en uitverdienregeling op eenzelfde 
waarderingsgrondslag te laten plaatsvinden 
**Maten (personen, geen PHBV’s) in de maatschap dienen door de fiscus als ondernemer te worden erkend, 
willen zij een beroep doen op de fiscale ondernemersfaciliteiten van de IB-ondernemer (zie paragraaf 2.2 ; 
tabel 14). Een medisch specialist, die naast zijn werk binnen het MSB, die met één zorginstelling afspraken 
heeft, ook een eigen (solo)praktijk voert, heeft meerdere meer opdrachtgevers (bv. zijn patiënten!)

Het MSB is een onderneming, waarin naast de medisch specialisten ook ondersteunend 
personeel op medisch en administratief terrein werkzaam kunnen zijn. Dit betekent 
dat het MSB te maken kan krijgen met personeelsbeleid en personeelszaken en (cao’s; 
arbeidscontracten; afdrachten pensioenpremies voor het personeel aan het ABP of PFZW; 
arbeidsomstandigheden; ondernemingsraad bij personeel van 50 of meer e.d.).
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Samenwerkingsovereenkomst MSB met zorginstelling 
De afspraken tussen een zorginstelling en het MSB gaan over de inhoud van een 
samenwerkingsovereenkomst o.a. over de kwantiteit en kwaliteit van de te leveren zorg, 
de hoogte van de vergoeding/het honorarium (en de te maken kosten) en de registratie- 
en declaratieverantwoordelijkheid van de te leveren zorg. De kosten betreffen bv. de 
personeelskosten, kantoorfaciliteiten e.d. In de Monitor integrale bekostiging medisch-
specialistische zorg 2018 werd vastgesteld, dat de door het ziekenhuis aan het MSB 
te betalen vergoedingen meestal een van tevoren afgesproken vast percentage van de 
ziekenomzet is of een vast en variabel percentage van de ziekenhuisomzet. 
Iedere medisch specialist die in het MSB werkzaam is ondertekent een 
instemmingsverklaring, waarin de medisch specialist c.q. zijn eventuele waarnemer akkoord 
gaat, dat hij bij zijn werkzaamheden ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 
zich zal laten leiden door de op de zorginstelling rustende wettelijke verplichtingen en de 
regels die de zorginstelling heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening, de kwaliteit en de 
veiligheid. Deze instemmingsverklaring treedt overigens niet in de verantwoordelijkheid 
van de medisch specialist die voortvloeit uit de voor hem geldende professionele standaard. 
De afspraken tussen de medisch specialisten en het MSB gaan onder meer over de verdeling 
van de vergoedingen tussen de specialismen en de specialisten. Deze vergoedingen kunnen 
aan de geleverde omzet en/of het aantal verrichtingen te worden gerelateerd. 
De zorginstelling, waarmee het MSB samenwerkt, sluit een overeenkomst met de 
zorgverzekeraar over o.a. de inkoop van zorg en de hoogte van het integrale tarief. De 
(maximum)tarieven worden door de NZa bepaald.

1.3.4  Fiscale afrekening via de vennootschapsbelasting; dividendbelasting 
De medisch specialist, werkzaam (als individu of met zijn personal holding BV bij een 
MSB- coöperatie) heeft te maken met de praktijkomzet van de MSB-coöperatie, die na 
het verrekenen van de praktijkkosten van de MSB-coöperatie (salaris directeur/medisch 
specialist; andere personeels-en andere kosten) leidt tot een bedrag, dat volgens de 
ledenovereenkomst bij een coöperatie bepaalde verdeelsleutel aan de leden (privé of aan 
de PHBV) wordt uitgekeerd. Deze vergoeding vormt het bruto-inkomen (omzet) van iedere 
medisch specialist/ lid, of PHBV/lid over welk bedrag na verrekening van de aftrekbare 
kosten in privé inkomstenbelasting of door de PHBV vennootschapsbelasting moet worden 
betaald. (PS Over het salaris van de dga in de PHBV wordt inkomstenbelasting betaald) 
Een MSB BV en ook de personal holding BV/dga kunnen aan aandeelhouders of 
aandeelhouder (dga) dividend uitkeren, waarbij door de BV dividendbelasting (15%) moet 
worden ingehouden.

Tabel 11: Tarieven vennootschapsbelasting 2019-2021
Eerste schijf 2019 2020 2021
Tot en met € 200.000 19 % 16,5 % 15 %
Boven € 200.000 25 25 21.7

 
De MSB BV en een PHBV kunnen winst of dividend uitkeren, waarover het tarief van box 2 
(inkomen uit aanmerkelijk belang) in 2020 26,25% en in 2021: 26,9% (2019 nog 25%) moet 
worden betaald.  
Over de dividend moet door de BV dividendbelasting (15%) worden ingehouden welk 
bedrag door de ontvanger met zijn inkomstenbelasting privé kan worden verrekend.
Let op: als het aan de ambtenaren van het Ministerie van Financiën ligt gaan dga’s in de 
toekomst (nog) meer belasting betalen teneinde “paal en perk te stellen aan de mogelijkheid 
de belastingbetaling uit te stellen” (zie ook paragraaf 2.4.1 bij lening dga) 
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