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Indien uw partner meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te
kennen. U heeft de keuze uit drie mogelijkheden (als u geen man/vrouwfirma bent aangegaan), te
weten: u kunt een dienstbetrekking met uw partner aangaan, een reële arbeidsbeloning
overeenkomen of kiezen voor de meewerkaftrek.
Voor een civielrechtelijke dienstbetrekking met uw partner is vereist dat er sprake is van een
gezagsverhouding uit hoofde van de dienstbetrekking. Bij zo’n dienstbetrekking kunt u gebruik
maken van faciliteiten in de loonbelasting. In deze situatie is uw partner overigens wel verplicht
verzekerd ingevolge de werknemersverzekeringen en derhalve premies werknemersverzekeringen
verschuldigd.
Indien u uw partner een reële arbeidsbeloning toekent, kunt u deze vergoeding als arbeidskosten
ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat die vergoeding € 5.000 of meer bedraagt. 

Let op: U moet de arbeidsbeloning periodiek aan uw
partner betalen. Betaling dient plaats te vinden op
een bank- of girorekening die op naam van de partner
staat; desgewenst kunt u de vergoeding periodiek
overmaken op een en/of rekening. 
De meewerkaftrek is een faciliteit waarbij u in
verband met de arbeid van uw in de onderneming
meewerkende partner een forfaitair vast te stellen
percentage, oplopend van 1,25% tot maximaal 4%,
ten laste van de winst kunt brengen. Indien de
meewerkaftrek wordt toegepast wordt uw
meewerkende partner niet zelfstandig in de
belastingheffing betrokken. U kunt de meewerkaftrek
toepassen indien u als ondernemer winst geniet, aan
het urencriterium voldoet en uw partner in het
kalenderjaar gedurende ten minste 525 uren arbeid in
uw onderneming verricht zonder daarvoor enige
vergoeding te ontvangen die u ten laste van uw winst heeft kunnen brengen.

De keuze voor een dienstbetrekking, een reële arbeidsbeloning of de meewerkaftrek wordt bepaald
door de feitelijke situatie. Van belang is onder meer in welke tariefschijf u en uw partner vallen, het
aantal uren dat uw partner meewerkt in de onderneming, de hoogte van de genoten beloning
enzovoort. Bij kleinere arbeidsbeloningen zal toepassing van de meewerkaftrek doorgaans
voordeliger zijn. 
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