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De DGA kan als bestuurder van zijn BV hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de
door de BV niet tijdig afgedragen loon- en omzetbelasting. Die
bestuurdersaansprakelijkheid is niet beperkt tot de holding-BV, maar geldt ook voor de
(klein-)dochtervennootschappen waarvan de holding (middellijk) aandeelhouder én
bestuurder is.

Iedere bestuurder van een BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de BV verschuldigde
loonbelasting, omzetbelasting, accijns, en diverse verbruiksbelastingen. 
Deze bestuurdersaansprakelijkheid is verankerd in de Invorderingswet. Deze wet hanteert voor die
aansprakelijkheid een ruim begrip ‘bestuurder’. Dat is niet alleen de bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven bestuurder, maar ook de ‘feitelijke’ bestuurder van de BV. En als een BV – de wet
spreekt van ‘een lichaam’ – als bestuurder is benoemd, dan geldt de bestuurdersaansprakelijkheid
(ook) voor iedere bestuurder van die BV.
Dat ondervond Karel Kemmes. Hij was DGA en bestuurder van BV X. Die BV was op haar beurt
aandeelhouder en bestuurder van BV Y, en die BV was weer aandeelhouder en bestuurder van BV Z.
De twee laatstgenoemde BV’s werden naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting opgelegd, die zij
niet betaalden. De ontvanger stelde daarop Kemmes als bestuurder van BV X hoofdelijk
aansprakelijk voor die onbetaalde belastingaanslagen. Die verzette zich tegen die aansprakelijkheid,
met de stelling dat hij geen bestuurder was van de BV’s die de verschuldigde belasting niet hadden
voldaan. 
De ontvanger en rechtbank Breda maakten korte metten met dit standpunt. 
De rechtbank besliste dat de ontvanger Kemmes terecht als bestuurder – in de zin van de
Invorderingswet – had aangemerkt. Daar deed niet aan af dat Kemmes niet formeel tot bestuurder
was benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van BV Y en BV Z. De rechtbank
vond het aannemelijk dat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van BV X en BV Y als
bestuurder van resp. BV Y en BV Z – en daardoor ook de inschrijving van Kemmes als
medebestuurder – met zijn instemming had plaatsgevonden.

Commentaar
De DGA-bestuurder van een BV kan het risico op een persoonlijke aansprakelijkstelling niet
vermijden door een BV als bestuurder te benoemen. Het is maar dat u het weet......

 

1 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/

