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STAPPENPLAN SPAAR-BV 

 

De belastingdruk in box 3 over spaargeld is veel te hoog. Die belastingdruk kunt u, als u veel 

vermogen heeft, mogelijk nog verder verlagen, en wel door uw spaartegoeden vóór 1 januari 

2020 onder te brengen in een Spaar-BV. U betaalt dan geen belasting in box 3, maar 

vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in box 2. 

De kosten (notaris, belastingadviseur en bank) zijn fiscaal aftrekbaar. De Spaar-BV kan 

bovendien gunstig uitpakken voor het recht op toeslagen en voor de eigen bijdrage Wlz.  

Rond de belastingheffing in box 3 is veel te doen, en het is daarom zaak dit goed te volgen. 

Wie dit jaar nog een Spaar-BV opricht, heeft daar voor belastingjaar 2020 voordeel van, en 

wellicht nog langer. Jaarlijks moet dit opnieuw worden bekeken. Het belastingvoordeel weegt 

bij een Spaar-BV vaak al na één jaar belastingvoordeel ruimschoots op tegen de kosten. Een 

Spaar-BV is daarom zeker het overwegen waard. Heeft u nog geen Spaar-BV? Wacht met het 

oprichten van een Spaar-BV wel tot na Prinsjesdag en vraag ons advies. Zo kunt u ook de 

belastingplannen meenemen in uw overweging.*) 

 

Stap 1: bepaal uw box 3-vermogen 

De vrijstelling in box 3 bedraagt in 2019 € 30.360 (€ 60.720 voor fiscaal partners). Het fictief 

rendement in box 3 is voor 2019 1,935% tot 5,600% (2020 is nog niet bekend). Het fictief 

rendement is afhankelijke van het spaar- en beleggingsrendement en wordt jaarlijks 

bijgesteld. 

 

Vanaf € 250.000 vrij beschikbaar spaargeld (boven de vrijstelling in box 3) kan een 

Spaar-BV aantrekkelijk zijn. 
 

 

Stap 2: bepaal hoeveel liquide middelen u vrij beschikbaar heeft 

Een Spaar-BV is het overwegen waard als u ten minste € 250.000 in die BV kunt storten. Het 

moet gaan om spaargeld dat u niet wilt gaan beleggen. Beleggen in een Spaar-BV is namelijk 

niet aantrekkelijk als hogere rendementen worden verwacht dan circa 3%. Het geld mag ook 

niet vastzitten in deposito’s: in de praktijk blijken banken namelijk vaak niet bereid zo’n 

deposito over te schrijven op naam van de BV. 

 

Stap 3: Bepaal wanneer u het geld nodig heeft 

Stort alleen geld in de BV dat daar gedurende bij voorkeur twee jaarwisselingen kan blijven 

staan. Stop geld dat u op korte termijn nodig heeft niet in een Spaar-BV. 

 

LET OP: 

Er geldt in Nederland een antimisbruikbepaling tegen het zogenaamde ‘boxhoppen’. Wie zijn 

geld korter dan 6 maanden onderbrengt in de BV, loopt het risico dat het alsnog in box 3 

wordt belast. 

 

 

Stap 4: Raadpleeg een adviseur 

Het inwinnen van deskundig advies is aan te bevelen. Uiteraard stapt u naar de adviseur 

vóórdat u uw geld in een Spaar-BV onderbrengt. U kunt daarvoor trouwens ook bij de 

specialisten van FiscAlert terecht (zie hierna). 
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Stap 5: Heeft u al een BV?  
Soms kunt u die BV gebruiken als Spaar-BV. Wij raden echter meestal aan een aparte Spaar-

BV op te richten omdat er toch wat haken en ogen aan zitten. Is uw huidige BV een pensioen- 

of stamrecht-BV? Breng uw spaargeld hierin dan alléén onder als uw BV beschikt over een 

positief eigen vermogen, anders moet u het gestorte geld ook gebruiken voor uitbetaling van 

het stamrecht en gaat u daar mogelijk belasting over betalen. Uw huidige BV is niet geschikt 

als Spaar-BV als in de BV een risicovolle onderneming is ondergebracht. Ook hier geldt: 

overleg altijd eerst vooraf met een adviseur. Stort dus nooit zomaar veel spaargeld in een 

bestaande BV. 

 

Stap 6: Bepaal uw wensen en doelen 

Gaat u inderdaad een nieuwe BV oprichten? Kies dan voor een ruime formulering van de 

doelstelling van de BV in de akte van oprichting. Dat is handig voor het geval u de BV ooit 

nog eens wilt gebruiken voor bedrijfsactiviteiten en beleggingsactiviteiten. Denk ook aan het 

opnemen van een verlengd boekjaar. Een verlengd boekjaar is tijd- en kostenbesparend omdat 

u dan voor het eerste en tweede boekjaar in één keer jaarstukken en aangifte kunt laten 

opstellen. En wilt u in de toekomst eventueel nog extra geld storten in de Spaar-BV? Neem 

dan alvast een hoger aandelenkapitaal op, dat maakt bijstorten later eenvoudiger! 

 

Stap 7: Bedenk een naam en doe naamonderzoek 

Bedenk een naam. Er zal een naamonderzoek moeten worden gedaan bij de Kamer van 

Koophandel om te bekijken of de door u gewenste naam al bestaat. Ga naar ‘Een 

bedrijfsnaam kiezen’ op de website van de KvK en controleer of die bedrijfsnaam als 

handelsnaam voorkomt in het Handelsregister. In de praktijk combineren echtgenoten hun 

(voor)naam van hunzelf of van hun (klein)kinderen en daarachter bijvoorbeeld ‘Beheer BV’ 

of ‘Spaar BV’. 

 

Stap 8: Ga naar de notaris 

Het oprichten van een BV hoeft niet veel tijd te kosten: minimaal ongeveer vijf werkdagen. 

Eerst maakt de notaris een concept oprichtingsakte. Maak daarvoor tijdig een afspraak zodat 

de oprichting nog vóór het einde van het jaar plaatsvindt. Zo voorkomt u dat het geld op 

1 januari (peildatum) in box 3 wordt belast. 

 

TIP: 

Er is niets ingewikkelds aan een oprichtingsakte van een Spaar-BV. Iedere notaris kan dit. 

Wij hebben een afspraak met een notaris in het midden van het land tegen een aantrekkelijk 

tarief. Als u de notaris zelf regelt, oriënteer u dan op www.goedkoopstenotaris.nl voor een 

notaris die dit tegen concurrerend tarief kan doen en bel een aantal notarissen in uw 

omgeving voor een offerte. Bevestig de gemaakte afspraken en het totaalbedrag per e-mail, 

zodat er achteraf geen misverstanden over ontstaan. 

 

TIP: 

Traditioneel werd er door de notaris om een bankverklaring gevraagd waaruit blijkt dat het 

aandelenkapitaal op de bankrekening van de BV is gestort. Een bankverklaring kost echter 

geld en er moet dan nog voor de oprichting van de BV een bankrekening van de BV i.o. (= in 

oprichting) worden geopend. In de praktijk wordt daarom tegenwoordig gekozen voor het 

storten van het geld op de derdenrekening van de notaris (waarna de akte definitief gemaakt 

wordt) of — nog goedkoper — zelf storten nadat de BV is opgericht zonder controle door de 

notaris. Het is dan wel belangrijk om de storting echt uit te voeren! 

 

http://www.goedkoopstenotaris.nl/
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TIP: 

Vraag een zogenaamde preambule aan de notaris. Daarin staat precies wat u zelf moet doen 

om de oprichting van de BV en de storting van het aandelenkapitaal goed af te ronden. 

 

 

Stap 9: Check de oprichtingsakte 

De notaris stuurt u het concept van de oprichtingsakte van de BV. Kijk deze na. Het bedrag 

dat u in de Spaar-BV wilt storten, is het bedrag dat als aandelenkapitaal moet zijn opgenomen 

in de oprichtingsakte. Let met name ook op de formulering van de doelstelling: is de 

omschrijving ruim genoeg? U moet bijvoorbeeld ook van uw BV kunnen lenen. Check verder 

of er in de akte een verlengd boekjaar is opgenomen. Nu kan de BV i.o. worden ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel. 

 

Stap 10: Oprichting BV 

U moet in persoon aanwezig zijn om de oprichtingsakte te tekenen of iemand van het 

notariskantoor schriftelijke machtigen om namens u te tekenen.  

 

LET OP: 

Voor de oprichting bent u afhankelijk van de agenda van de adviseur en de notaris en vooral 

van de bank (openen bankrekening). Veel tijd is er niet voor nodig, maar regel het bij 

voorkeur vóór begin december 

 

 

Stap 11: Open een bankrekening op naam van de BV 

Met de oprichtingsakte en het inschrijfnummer van de BV bij de Kamer van Koophandel kunt 

u een bankrekening openen op naam van de BV. Open zowel een betaal- als een 

spaarrekening. Let daarbij goed op de kosten. Er zijn bijvoorbeeld banken die het eerste jaar 

geen bankkosten rekenen. Kijk ook naar de spaarrente en voorwaarden. U kunt zakelijke 

spaarrekeningen vergelijken op www.spaarrente.nl en www.sparen.nl 

 

LET OP: 

Saldi van BV’s (waaronder Spaar-BV’s) vallen onder het depositogarantiestelsel voor een 

bedrag van € 100.000 per bank. Wie niet bij de grootbanken zit, kan daarom beter bij 

meerdere banken een rekening openen. 

 

 

Stap 12: Stort het aandelenkapitaal 

U kunt het aandelenkapitaal storten door het betreffende bedrag over te maken naar de 

bankrekening van uw BV onder vermelding van ‘volstorting aandelenkapitaal’. Teken 

bovendien in het aandeelhoudersregister van de BV aan dat de aandelen zijn volgestort en per 

welke datum. Geef tenslotte met een wijzigingsformulier ook aan de Kamer van Koophandel 

door dat de volstorting heeft plaatsgevonden. Doe dit vóór het einde van het jaar, zodat u 

heffing in Box 3 omzeilt. 

 

Stap 13: Bepaal wat u met het geld gaat doen 

Laat het geld niet eindeloos op de betaalrekening staan, maar kies voor de beste 

spaarrekening/deposito. Controleer regelmatig of u nog bij de beste aanbieder zit. Zo niet, 

stap dan over (zie stap 11). 

 

http://www.spaarrente.nl/
http://www.sparen.nl/
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LET OP: 

Ga niet beleggen met het geld in de BV. Het aanhouden van geld in de BV is namelijk alleen 

fiscaal voordelig als het om spaargeld gaat met een laag rendement. Wordt het rendement 

hoger, dan is box 3 fiscaal voordeliger. Een voorbeeld: als u 6% rendement maakt betaalt 

(6% x 39,25% =) 2,36% (2019; 38,42% in 2020) belasting als dat vermogen in de BV zit. Dat 

is veel meer dan over vermogen in box 3 waar de te betalen belasting immers maximaal (30% 

x 5,600% =) 1,68% (2019) bedraagt. Vermogen dat u wilt beleggen moet u daarom niet in de 

BV onderbrengen. Gebruik de BV alleen voor spaartegoeden met een laag rendement. 

 

 

Stap 14: Regel jaarstukken en aangifte 

Ieder jaar moeten er jaarstukken worden opgesteld en gedeponeerd en moet er aangifte 

vennootschapsbelasting worden gedaan. Bij een verlengd boekjaar kan dat voor de eerste twee 

jaren in één keer (zie stap 6). U mag dit zelf doen, maar de praktijk leert, dat de meeste 

mensen de voorkeur geven aan een adviseur (zie ook het kader hieronder). 

 

LET OP: 

De Belastingdienst maakt u soms ten onrechte aangifteplichtig voor de omzetbelasting en 

loonheffing. Een Spaar-BV is geen ondernemer voor de BTW en hoeft ook geen loonheffing af 

te dragen. De aangifteplicht kan daarom worden stopgezet door een brief te schrijven naar de 

inspecteur. Wij kunnen u daarbij helpen. Zolang dat niet is geregeld moet de aangifte 

omzetbelasting overigens wel worden ingediend (nihilaangifte). 

 

 

Stap 15: Geld opnemen uit de BV 

Boek geld dat in de Spaar-BV zit niet zomaar over naar uw privérekening, maar overleg eerst 

met uw adviseur. Voor het terugbetalen van aandelenkapitaal is namelijk (helaas) opnieuw de 

gang naar de notaris vereist. Eventueel kunt u voor opname van kleine bedragen beter eerst 

zakelijk lenen van de BV. Het is verstandig om zo’n lening vast te leggen in een schriftelijke 

overeenkomst (niet notarieel). 

 

 

*) Het voorgaande is van toepassing zolang de wetgeving niet wijzigt. Overigens: een BV 

is eenvoudig op te richten, maar als het voordeel door een wetswijziging zou verdwijnen, 

kunt u er ook vrij makkelijk weer van af. 

 

FiscAlert voor advies en maatwerk 

 

Overweegt u een Spaar-BV op te richten of heeft u er al een en wilt u extra storten? Vraag dan 

advies bij FiscAlert (€ 150 (incl. BTW) per uur). Een adviesgesprek voor het oprichten van 

een Spaar-BV, begeleiding van het traject, een stappenplan èn maatwerk kost € 595 (inclusief 

BTW, exclusief notariskosten). Wilt u hier eventueel gebruik van maken? Vul dan het 

vragenformulier ‘Spaar-BV’ in dat u vindt op www.fiscalert.nl > downloads. 

 

Voor het opstellen van uw jaarstukken, de aangifte vennootschapsbelasting en het 

deponeren bij de Kamer van Koophandel kunt u als FiscAlert-abonnee bij ons terecht. 

Zijn er alleen spaarrekeningen en/of deposito’s in de BV, dan betaalt de BV hiervoor 

€ 450 (incl. BTW en aftrekbaar in de BV). 

 

https://www.fiscalert.nl/sparen-beleggen/downloads/vragenformulier-spaar-bv
http://www.fiscalert.nl/fiscaal/vragenformulier-spaarbv.php

