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ONL voor Ondernemers staat positief tegenover het verlengen van het steun- en herstelpakket tot ten
minste juli 2021. Hierdoor krijgen ondernemers een stukje houvast geboden dat zij in deze economisch
zware tijden nodig hebben. Met het oog op het schriftelijk overleg Fiscaliteit komt ONL met een aantal
punten waarop verbetering aangebracht kan worden. De volgende voorstellen vormen een sterke basis
voor een economisch herstel van het MKB, zodat zij zich na de crisis weer op solide wijze kunnen herstellen.
Hieronder vallen onder anderen de verlenging van de verruiming van de werkkostenregeling en het
gebruikelijk loon voor DGA’s, dit zijn belangrijke maatregelen waardoor veel ondernemers tijdens de crisis
het hoofd boven water kunnen houden. Met weinig zicht op herstel in het eerste kwartaal van 2021 dringt
ONL er daarom op aan om deze maatregelen ook door te zetten in 2021.
Daarnaast draagt ONL een aantal mogelijkheden aan die het MKB op de langere termijn fiscaal kunnen
versterken. Zo vraagt ONL het kabinet te kijken naar de mogelijkheden om investeren in het MKB
aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld een einde te maken aan het verschil tussen vreemd en eigen
vermogen en regelingen zoals de win-win-lening en de durfkapitaal-regeling. Ook roept ONL op haast te
maken met het onderzoek naar een betere benadering van het werkelijk rendement bij het belasten op
vermogen in box 3.
Zet de verruimde werkkostenregeling door
Met de werkkostenregeling kan de werkgever belastingvrij een waardering aan werknemers geven, zoals
een relatiegeschenk of het organiseren van een bedrijfsuitje. Begin april heeft ONL met succes opgeroepen
om deze regeling te versoepelen in verband met de coronacrisis. De vrije ruimte die werkgevers hebben
om deze onbelaste vergoedingen te geven werd voor 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de
eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Dit levert 200 miljoen extra ruimte op voor ondernemers.
Ook geeft deze maatregel een extra boost aan zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca- en
evenementenbranche, om in de toekomst snel weer op gang te komen. Door de voortdurende
economische neergang en de enorme klap van de harde lockdown tot ten minste 19 januari 2021, zien veel
ondernemers nog steeds veel vermogen verdampen. Verruim daarom ook in 2021 de vrije ruimte die
werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen te geven. Dit geeft de zwaarst getroffen sectoren een
impuls, doordat werkgevers meer ruimte krijgen om zowel op korte als lange termijn hun werknemers op
wat voor manier dan ook fiscaalvrij te waarderen. Naast het economische belang hiervan voor de
werknemer, is het daarnaast ook van groot belang voor het behoud van het team en de werkgeest.
Verleng het lagere gebruikelijk loon voor DGA’s
Weinig DGA’s kunnen gebruik maken van het steunpakket zoals dat er nu ligt. Het overgrote deel van de
DGA’s in Nederland is bijvoorbeeld niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunnen
daardoor geen gebruik maken van de NOW-regeling. Een van de weinige maatregelen die DGA’s nu
ademruimte geeft is de mogelijkheid om bij omzetdaling tijdelijk een lager gebruik loon uit te keren. Bij
omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit
mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Dit is een grote opluchting voor DGA’s. Deze
maatregel loopt echter in 2020 af en ONL ziet graag dat DGA’s ook in 2021 geholpen worden met deze
maatregel.
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Maak investeren in het MKB fiscaal aantrekkelijk
Het MKB kijkt voor de financieringsbehoefte steeds vaker naar non-bancaire financiers. Hoewel deze
financiers een deel van de financieringsbehoefte van het MKB op kunnen vangen, stuit deze markt op veel
barrières die ervoor zorgen dat de middelen niet bij het MKB uitgezet kunnen worden die nodig zijn om aan
de financieringsbehoefte te voldoen. Op deze manier zien particuliere investeerders sneller af van een
mogelijke investering in MKB-bedrijven. Uit onderzoek van Stichting MKB Financiering blijkt dat een tweetal
maatregelen wel de toegang tot investeringen voor het Nederlandse MKB kunnen verbeteren. Door het
invoeren van de win-win-lening en de durfkapitaalregeling worden particulieren gestimuleerd om in het
MKB te investeren en te financieren. Dit maakt MKB-bedrijven minder afhankelijk van de reguliere bancaire
financiering en verbetert de algehele financieringsmarkt voor het MKB. ONL dringt er bij het kabinet op aan
hier op korte termijn onderzoek naar te doen en dit versneld in te voeren. Voor het herstel van de economie
is het namelijk cruciaal dat het MKB snel weer kan gaan investeren.
Behandel vreemd en eigen vermogen fiscaal gelijk
Volgens de Miljoenennota 2021 streeft het kabinet ernaar om het vreemd en eigen vermogen voor
ondernemers (meer) gelijk te trekken en gaat er een onderzoek komen naar hoe dit er in de praktijk uit gaat
zien. De focus van het kabinet lijkt echter vooral te liggen op het ontmoedigen van het aantrekken van
teveel vreemd vermogen. ONL zet juist in op het meer fiscaal stimuleren van het opbouwen van eigen
vermogen. Op die manier stimuleer je zowel de opbouw van eigen vermogen en ga je het excessief
aantrekken van vreemd vermogen door bedrijven tegen. Zo versterk je kapitaal en bouwen ondernemers
gemakkelijker buffers op die later kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld innovatie. ONL maakt zich er
dan ook hard voor dat het kabinet hier onderzoek naar gaat doen.
Werk toe naar het belasting van het werkelijk rendement in box 3
ONL is blij met de aangekondigde grondslagverbreding binnen Box 3 naar €50.000. Hierdoor wordt een
grotere groep spaarders en beleggers vrijgesteld van de heffing, maar is er nog altijd een groep
ondernemers in het MKB die extra zwaar belast wordt vanwege het forfaitaire rendement. Dit rendement
komt in verreweg de meeste gevallen niet in de buurt van het werkelijke rendement en kan alleen behaald
worden door risicovoller te gaan beleggen, een fenomeen dat de financiële stabiliteit van ondernemers niet
ten goede komt en zeker in tijden van economische terugval vermeden dient te worden. ONL pleit daarom
voor een eerlijkere vorm van belasten op vermogen en voor een betere benadering van het werkelijke
rendement. Het is positief dat staatssecretaris Vijlbrief heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen naar
de mogelijkheden tot een betere benadering van het werkelijke rendement. De resultaten van dit
onderzoek worden echter pas in het voorjaar verwacht, terwijl het zeker nu belangrijk is dat vermogen niet
onevenredig belast blijft. Het is daarom wenselijk dat dit onderzoek versneld wordt afgerond en er zo snel
mogelijk toegewerkt wordt naar een benadering van het werkelijke rendement op vermogen met een
tegenbewijsregeling als mogelijke tussenoplossing.
Door werk te maken van bovengenoemde voorstellen zorgen we ervoor dat het ondernemersklimaat voor
het MKB een sterke stimulans krijgt. Zeker in tijden waarin veel ondernemers moeite hebben om het hoofd
boven water te houden, moet het voor ondernemers mogelijk zijn om vermogen te behouden en te blijven
investeren. Door gerichtere focus aan te brengen op de behoeften van het MKB wordt de positie van deze
ondernemers versterkt en staan zij er, ook na de crisis, beter voor.
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