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1 Inleiding 

Het Register Belastingadviseurs biedt haar leden een databank met bestanden aan als tool 

box voor de inbreng van een IB-onderneming in een bv-structuur. De databank bevat als 

belangrijkste tools een aantal voorbeelden van inbrengberekeningen (Excel-bestanden) met 

daarbij een opmerkingenapparaat als toelichting op die excelmodellen. Daarnaast biedt de 

databank een aantal adviesnotities, schema’s, checklists en voorbeeldbrieven. De databank 

is samengesteld door Marree & Van Uunen Belastingadviseurs te Oisterwijk. 

Het zijn stuk voor stuk praktijkgerichte documenten. De documenten zijn geen 

wetenschappelijke beschouwingen maar hebben alleen tot doel het aanzetten van 

belastingadviseurs tot het creatief nadenken bij hun eigen klanten als het gaat om 

inbrengtrajecten. Het gebruiksgemak van de bestanden voor de fiscale adviespraktijk in het 

mkb heeft daarbij vooropgestaan. En hoewel de auteur Marree en van Uunen zijn uiterste 

best heeft gedaan om de inhoud van de bestanden zo zorgvuldig mogelijk op te stellen, 

aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en het gebruik van 

de bestanden. Dat geldt ook voor de RB zelf. Immers elk model is fout. Een model is alleen 

maar een handig hulpmiddel in eigen adviestrajecten. 

2 Documenten 

De databank inbrengbestanden bevat de volgende onderdelen: 

▪ Rekenmodellen (Excel) met voorbeelden van inbrengberekeningen voor verschillende 

situaties: 

 

o inbreng vanuit een eenmanszaak of een personenvennootschap; 

o ruisend of geruisloos; 

o met of zonder vastgoed; 

o inbreng in één enkele werkmij, in een dubbeldekker (Holding-Werkmij), in een 

drietrapsraket (Holding-Vastgoed-Werkmij of Holding-Materieel-Werkmij) of 

viertrapsraket (Holding-Vastgoed-Materieel-Werkmij); 

Totaal gaat het om 32 rekenmodellen.  

▪ Adviesnotities over deelonderwerpen: 

 

o welke bv-structuur is optimaal; 

o ruisend of geruisloos in de bv; 

o wat is goodwill volgens de Mobach-methode waard; 

o waardering van schulden bij inbreng; 

o uitzakking via een bedrijfsfusie; 

o uitzakking via een fiscale eenheid VPB; 

o stappenplan en aandachtspunten inbreng in bv; 

o terugwerkende kracht bij ruisende en geruisloze inbreng; 

o schema inbreng en winstbelastingen; 
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o schema faciliteiten overdrachtsbelasting inbreng bv. 

 

▪ Voorbeeld documenten: 

 

o model inbrengbeschrijving; 

o voorbeeldbrief verzoek aan Belastingdienst geruisloze inbreng ex art. 3.65 Wet IB 

2001; 

o voorbeeldbrief verzoek aan notaris oprichting bv-structuur. 

3 Zelf aanpassen van rekenmodellen 

De excelmodellen dienen te worden beschouwd als voorbeelden van inbrengberekeningen. 

Er wordt uitgegaan van een bepaalde balans en andere gegevens. In elk dossier is de casus 

anders. En dat betekent dat zelf knutselen steeds voor de hand zal liggen. 

Want soms betreft het een inbreng van een personenvennootschap met twee vennoten, 

maar soms ook drie of meer vennoten. En soms wordt de onderneming ingebracht in één 

Werkmij, maar soms ook in twee Werkmij’en. De excelmodellen geven echter ook dan 

voldoende inzicht in de rekenregels en het achterliggend gedachtegoed, dat u die 

aanpassingen zelf kunt aanbrengen. 

De excelmodellen zijn daarom niet beveiligd. Noch de cellen, noch de tabbladen, noch de 

werkmap. Wel is een aantal keren een gegevensvalidatie ingesteld, zoals bij de berekening 

van de maximale creditering bij een bedrijfsfusie en voor de vrijstellingen 

overdrachtsbelasting. Maar ook deze gegevensvalidaties kunnen worden verwijderd. In elk 

excelmodel dienen de geel gearceerde cellen te worden ingevuld. Die bevatten rode cijfers. 

De cellen met zwarte cijfers volgen uit de gehanteerde formules. 

De gebruiker moet daarom alert blijven: kwalificeren de gehanteerde bedragen in de 

betreffende rekenexercitie wel voor de verschillende fiscale faciliteiten in de 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Daarbij verdient 

vooral de creditering aandacht: die is vaak gelimiteerd. 
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4 Uitgangspunten bij de rekenmodellen 

4.1 Balans bij een eenmanszaak 

Als sprake is van een eenmanszaak zonder vastgoed die in een bv-structuur wordt 

ingebracht, geldt de volgende balans als uitgangspunt: 

 

 

Als sprake is van een eenmanszaak met vastgoed die in een bv-structuur wordt ingebracht, 

geldt de volgende balans als uitgangspunt:

 

Bij elke balans is zowel de WEV als de FBW ingevoerd, per vermogensbestanddeel. Daarbij 

wordt verondersteld dat bij de vlottende activa en de kortlopende schulden geen verschil 

bestaat tussen de WEV en de FBW. 
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Dat is anders bij de vaste activa en de langlopende schulden. Let wel, ook bij de langlopende 

schulden. Dat speelt met name bij een vaste rente, waarbij de contractuele rente afwijkt van 

de marktrente. Als de contractuele rente hoger is dan de marktrente, heeft de schuld ook een 

hogere WEV ten opzichte van de nominale waarde, die veelal de FBW zal vormen. Zie 

verder daarover de adviesnotitie “Schat schulden naar waarde”. 

De goodwill dient buiten dit excelmodel becijferd te worden. Daarbij geldt maar één correcte 

methode, te weten de DCF-methode. In de mkb-praktijk, vooral bij het kleinbedrijf, wordt 

daarentegen nog steeds vaak uit praktische overwegingen de zgn. Mobach-methode 

toegepast. Zie voor een handleiding bij deze methode verder de adviesnotitie “Wat is 

goodwill volgens Mobach waard”. Als de goodwill evenwel wordt becijferd volgens de DCF-

methode, is veelal hulp van een waarderingsdeskundige nodig. Het gaat de kaders van de 

inbrengproblematiek, althans de kaders van deze databank met inbrengbestanden, om hier 

verder op in te gaan. 
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4.2 Balansen bij een personenvennootschap 

Als sprake is van een personenvennootschap tussen twee vennoten, vennoot X en vennoot 

Y, zonder vastgoed die in een bv-structuur wordt ingebracht, gelden de volgende 

vennootschappelijke en persoonlijke balansen als uitgangspunt: 
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Bij de inbreng van een personenvennootschap met vastgoed in een bv-structuur, gelden de 

volgende vennootschappelijke en buitenvennootschappelijke balansen als uitgangspunt: 
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4.3 Belastingschulden 

4.3.1 Materieel verschuldigde belastingschulden 

Bij een eenmanszaak luiden de materieel verschuldigde belastingen in de voorbeelden: 

 

Bij een personenvennootschap luiden de materieel verschuldigde belastingen:

 

4.3.2 Latente belastingschulden 

De belastinglatenties over de verschillende vermogensbestanddelen luiden als volgt:

 

4.3.3 Andere gegevens 

Winstverdeling 

De verdeling van de (stakings)winst luidt bij een personenvennootschap 60% voor vennoot X 

en 40% voor vennoot Y. Er is wel sprake van voorbehouden stille reserves door vennoot X 

op het vennootschappelijk bedrijfsvastgoed, te weten € 10.000. 

Desinvesteringsbijtelling 

Elke IB-ondernemer die zijn onderneming ruisend inbrengt, kent € 2.500 

desinvesteringsbijtelling. 
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In het verleden gebruikte lijfrentepremieaftrek 

Elke IB-ondernemer heeft in het verleden € 10.000 aftrek geclaimd ter zake van 

lijfrentepremies, die dienen te worden gekort op de maximale stakingswinstlijfrente. 
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5 Overzicht rekenmodellen met inbrengberekeningen 

Onderstaand treft u eerst een kort overzicht aan van de 32 excelmodellen met de 

migratietrajecten voor verschillende situaties. Vervolgens een meer uitgebreid overzicht met 

eerst een korte omschrijving van het inbrengtraject, welke stappen dat met zich meebrengt 

en van welke fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en 

overdrachtsbelasting gebruik wordt gemaakt. 

KORT OVERZICHT 

Nr. Rechtsvorm Vastgoed? Bv-structuur Allocatie 

vastgoed 

Allocatie 

materieel 

21-01 

R/G 

EMZ Nee W - Werkmij 

21-02 

R/G 

EMZ Ja W Werkmij Werkmij 

21-03 

R/G 

EMZ Nee H-W - Werkmij 

21-04 

R/G 

EMZ Nee H-W - Holding 

21-05 

R/G 

EMZ Ja H-W Holding Werkmij 

21-06 

R/G 

EMZ Ja H-W Holding Holding 

21-07 

R/G 

EMZ Ja H-V-W Vastgoed Werkmij 

21-08 

R/G 

EMZ Nee H-M-W - Materieel 
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21-09 

R/G 

EMZ Ja H-M-W Materieel Materieel 

21-10 

R/G 

EMZ Ja H-V-M-W Vastgoed Materieel 

21-11 

R/G 

PVS Nee H-W - Werkmij 

21-12 

R/G 

PVS Ja H-W Werkmij Werkmij 

21-13 

R/G 

PVS Nee H-M-W - Materieel 

21-14 

R/G 

PVS Ja H-V-W Vastgoed Werkmij 

21-15 

R/G 

PVS Ja H-V-W Vastgoed Vastgoed 

21-16 

R/G 

PVS Ja H-V-M-W Vastgoed Materieel 

 

Ten slotte 

Wanneer je n.a.v. de rekenmodellen of inhoud van de RB Notities een vaktechnische vraag 

hebt, bijvoorbeeld over de interpretatie van wet- en regelgeving of rechtspraak, neem dan 

contact op met het Bureau Vaktechniek van het RB. 

 

Heb je een specifieke vraag over de toepassing van de rekenmodellen en/of de inhoud van 

de RB Notities, bijvoorbeeld een vraag van technische aard of een specifieke toepassing van 

een rekenmodel, neem dan contact op met de auteur, Marree & Van Uunen 

Belastingadviseurs te Oisterwijk. 
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Den Haag, 1 april 2022 

 

Bureau Vaktechniek 

Disclaimer  

De informatie in deze notitie heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker 

kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze notitie kan 

het Register Belastingadviseurs geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, 

ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. Deze notitie 

kan verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Het Register Belastingadviseurs heeft geen controle of 

zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de 

beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor eventuele inbreuken op auteursrechten of 

andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen. Het is de ontvanger/gebruiker van deze 

notitie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar 

te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het Register Belastingadviseurs. 


