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W
e komen nu geleidelijk 
uit de “lockdown”. 
Ik begrijp echter dat 
dit niet betekent dat 

nu alles snel weer goed komt. Het 
ergste moet volgens de economen 
nog komen. De verwachting is dat in 
het derde kwartaal veel werknemers 
zullen worden ontslagen met enorme 
economische gevolgen. Ook de 
vastgoedsector wordt geraakt door de 
corona crisis. Vastgoedbeleggers die 
verhuren aan retail of horeca zien zich 
geconfronteerd met eisen/wensen tot 
tijdelijke huurverlaging. Financiers 
zien meer risico’s en vertalen dat in 
hogere renteopslagen. Aan de ene kant 
nemen de opbrengsten af terwijl de 
kosten aan de andere kant toenemen. 
De belastingdienst doet daar nog een 
scheutje bovenop. De rentekosten zijn 
namelijk op basis van de op
1 januari 2019 ingevoerde wetgeving 
voor de vennootschapsbelasting 
niet altijd (direct) aftrekbaar. 
Sinds 2019 is namelijk voor de 
vennootschapsbelasting de aftrek van 
het saldo van financieringsopbrengsten 
en -lasten beperkt tot 30% van de 
fiscale Ebitda (“earnings before 
interest, taxes, depreciation and 
amortisation”). Om het MKB te ontzien 
is het financieringssaldo tot aan
€ 1.000.000 altijd aftrekbaar. Alleen 
als het financieringssaldo hoger is dan 
€ 1.000.000 zal aftrek enkel mogelijk 
zijn voor zover daarmee op of onder 
de 30% fiscale Ebitda wordt gebleven. 
Het deel van de rente dat niet 
aftrekbaar is, wordt onbeperkt in de tijd 
doorgeschoven naar toekomstige jaren. 
Maar goed dan moet er in de toekomst 
wel een financieringssaldo zijn dat 
lager is dan 30% van de fiscale Ebitda 
omdat er anders effectief geen ruimte 
is om de niet aftrekbare rente uit het 
verleden in te halen.

Bij een daling van de inkomsten en 
een stijging van de rente kom je met 
een dergelijke regeling van de regen in 
de drup. In Duitsland waar men een 
dergelijke renteaftrekbeperking al jaren 
kent, was een dergelijk effect in de 
vorige financiële crisis aanleiding om 
onder meer het minimaal aftrekbare 
financieringssaldo te verhogen. De 
huidige economische situatie is op zijn 
minst vergelijkbaar met de vorige crisis. 
Ik zou er daarom voor willen pleiten 
het bedrag aan rente dat minimaal 
aftrekbaar is met ingang van
1 januari 2020 tijdelijk te verhogen
van € 1.000.000 naar € 3.000.000 
(meer is niet toegestaan omdat de 
Europese wetgeving, waarop de 
Nederlandse wetgeving is gebaseerd, 
dat niet mogelijk maakt). Op die 
manier wordt voor een groter 
deel van de ondernemers in de 
vennootschapsbelasting de renteaftrek 
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veiliggesteld. Daarnaast zou nog 
gedacht kunnen worden aan verdere 
tijdelijke versoepelingen van de 
renteaftrekbeperking. Nederland heeft 
namelijk zo’n beetje alle ruimte die 
de Europese regelgeving biedt voor 
de implementatie van deze regeling 
in het nadeel van belastingplichtigen 
toegepast. Dit laatste met als argument 
dat de opbrengsten zouden kunnen 
worden aangewend voor een verlaging 
van het vennootschapsbelastingtarief. 
Ik stel echter vast dat die verlaging er 
in 2020 uiteindelijk niet is gekomen 
dus in ieder geval voor 2020 zou een 
tijdelijke verruiming van de renteaftrek 
op zijn plaats zijn.

Rekenvoorbeeld:
Fiscale Ebitda € 4.000.000
Financieringssaldo € 1.500.000
Aftrekbaar 30% fiscale Ebitda € 1.200.000
Niet aftrekbaar/door te schuiven naar volgende jaren € 300.000


