
 

Adviesbrief partner in de zaak 

 

Geachte [naam], 

 

Recentelijk spraken wij over de werkzaamheden die uw partner in uw onderneming verricht. Er zijn 

een aantal mogelijkheden om een deel van de winst aan uw partner toe te rekenen. Wij hebben de 

fiscaal meest voordelige methode voor u bepaald. Bijgaand treft u de berekening aan en onderstaand 

een toelichting daarbij.  

 

Relevante gegevens 

Wij zijn voor de berekeningen uitgegaan van een jaarlijkse winst van [invullen]. De hoogte van de 

winst is van belang voor de hoogte van het belastingvoordeel. Uw partner zal naar verwachting 

ongeveer [aantal] uren werkzaam zijn in de onderneming. De werkzaamheden bestaan uit [invullen] 

Ingeval bovenstaande uitgangspunten onjuist zijn vernemen wij graag, zodat wij de berekening 

kunnen aanpassen.  

 

Keuzemogelijkheden 

Het verwerken van de arbeid van door de partner kan op drie verschillende manieren die we 

onderstaand kort behandelen.  

 

Meewerkaftrek 

De meest eenvoudige variant is die waarbij de partner geen vergoeding krijgt voor de geleverde 

arbeid. In dat geval mag een fictieve arbeidsvergoeding worden afgetrokken van de winst. De hoogte 

daarvan is afhankelijk van het aantal uren dat de partner werkt in de onderneming. In uw geval zou 

dat [aantal]% bedragen, ofwel €[bedrag] 

De meewerkaftrek vormt voor de partner geen inkomen en heeft dus bij de partner geen invloed op de 

heffingskortingen, toeslagen, zorgverzekeringswet en andere inkomensafhankelijke regelingen.  

 

Reële arbeidsbeloning 

De partner wordt geacht niet in loondienst te kunnen zijn bij de andere partner. Toch kan het bedrag 

dat bij een normale medewerker loon zou zijn, in aftrek worden gebracht van de winst, mits het meer 

is dan € 5.000. Bij de partner wordt deze arbeidsbeloning belast tegen hetzelfde tarief als loon.  

De reële arbeidsbeloning is vooral voordelig als de winst wordt belast tegen een hoger tarief als dat de 

arbeidsbeloning wordt belast bij de partner. Wel leidt arbeidsbeloning bij de partner tot fiscaal 

inkomen, waardoor premies zorgverzekeringswet verschuldigd wordt, recht kan ontstaan op 

heffingskortingen en toeslagen.  

 

Manvrouw/firma of man/vrouwmaatschap 

De meest verstrekkende variant is die waarbij een overeenkomst wordt gesloten waardoor beide 

partners ondernemer worden. Bij bedrijven (winkels, bouw, horeca) noemen we dat een vennootschap 

onder firma (vof) en bij vrije beroepen (arts, notaris) een maatschap.  

Het voordeel hiervan boven de reële arbeidsbeloning is dat de partner kwalificeert voor de 

ondernemersfaciliteiten. Een ondernemer betaalt gemiddeld genomen ongeveer 25% minder belasting 

dan een werknemer. De hoogte van het voordeel hangt af van het aantal gewerkte uren die 

kwalificeren als ‘ondernemersuren’. Werk van ondersteunende aard telt hiervoor niet mee. 

De vof heeft ook tot gevolg dat de partner aansprakelijk wordt voor de schulden van de onderneming 

en een aandeel krijgt in de waardestijging van de onderneming.  

 

 

 

 

 

 


