
 

Inbreng IB-onderneming in bv-structuur – Uitzakking via een fiscale eenheid vpb © Register Belastingadviseurs 
1-4-2022 

 

 

Inbreng IB-onderneming in bv-structuur 

Uitzakking via een fiscale eenheid vennootschapsbelasting 

 

Inhoudsopgave 
 
1 Inleiding ...................................................................................................................... 2 
2 Wat houdt een fiscale eenheid vennootschapsbelasting in? ....................................... 2 
2.1 Voorbeeld 1 ................................................................................................................ 3 
2.2 Voorbeeld 2 ................................................................................................................ 3 
2.3 Voorbeeld 3 ................................................................................................................ 4 
2.4 Voorbeeld 4 ................................................................................................................ 4 
3 Plaats in de wetgeving ................................................................................................ 5 
4 Voor- en nadelen ........................................................................................................ 5 
4.1 Voordelen ................................................................................................................... 5 
4.2 Nadelen ...................................................................................................................... 7 
5 Fiscale faciliteit bij een fiscale eenheid ....................................................................... 8 
6 Administratieve verwerking fiscale eenheid ...............................................................10 
7 Voorwaarden fiscale eenheid ....................................................................................13 
7.1 95%-belang ...............................................................................................................13 
7.2 Gelijke boekjaren .......................................................................................................14 
7.3 Andere voorwaarden .................................................................................................14 
8 Verzoekschrift ............................................................................................................15 
8.1 Formulieren ...............................................................................................................15 
8.2 Terugwerkende kracht ...............................................................................................15 
8.3 Verbreking .................................................................................................................16 
9 Sancties bij verbreken fiscale eenheid .......................................................................17 
9.1 Algemeen ..................................................................................................................17 
9.2 Sanctietermijnen ........................................................................................................18 
9.3 Aangaan en verbreken fiscale eenheid in hetzelfde boekjaar ....................................20 
10 Dooroverdracht na een bedrijfsfusie ..........................................................................20 
11 Schenk- en erfbelasting .............................................................................................21 
12 Overdrachtsbelasting .................................................................................................22 
13 Praktijktip: grootte aandelenkapitaal bij werkmij bv ....................................................23 
14 Fiscale eenheid als instrument bij herstructureringen ................................................23 
15 Ten slotte ..................................................................................................................24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze tekst is reeds eerder geheel of gedeeltelijk gepubliceerd in Het Register jaargang 2021 
nummer 4, zijnde het verenigingsblad van het Register Belastingadviseurs onder de titel 
“Fiscale eenheid als instrument voor herstructurering”.  



 
 

 
 

Inbreng IB-onderneming in bv-structuur – Uitzakking via een fiscale eenheid © Register Belastingadviseurs 2 

1-4-2022 

1 Inleiding 

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn vennootschapstructuur wil aanpassen, kan 

hij gebruik maken van de aandelenfusie, de bedrijfsfusie of de juridische splitsing. Maar elk 

van die faciliteiten kent voorwaarden. Als daar niet aan voldaan kan worden, vormt een 

herstructurering binnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting (Vpb) wellicht nog een 

alternatief. 

 

Ook dan kan de herstructurering geruisloos plaatsvinden doordat de heffing van Vpb over de 

goodwill, stille reserves, fiscale reserves en desinvesteringsbijtelling doorschuift van de 

overdragende bv naar de verkrijgende bv. De eisen bij een herstructurering binnen een 

fiscale eenheid zijn minder streng dan bij een bedrijfsfusie. En is eenvoudiger toe te passen 

dan een juridische splitsing. 

2 Wat houdt een fiscale eenheid vennootschapsbelasting in? 

Een fiscale eenheid Vpb houdt in dat op verzoek van een moedermaatschappij en haar 

dochtermaatschappij(en), waarin de moedermaatschappij ten minste 95% van de aandelen 

houdt, Vpb van hen wordt geheven alsof er één belastingplichtige is, in de zin dat de 

werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappij(en) deel uitmaken van de 

werkzaamheden en het vermogen van de moedermaatschappij. De vennootschapsbelasting 

wordt dan bij de moedermaatschappij geheven. 

 

Een lastige omschrijving, maar simpel gezegd ziet de basisfiguur er als volgt uit: 

- een bv, hierna te noemen ‘Holding BV’, exploiteert een onderneming; 

- Holding BV richt op een nieuwe bv, hierna te noemen ‘Werkmij BV’; 

- Holding BV en Werkmij BV vragen een fiscale eenheid Vpb aan; 

- daarna kan Holding BV activa en passiva geruisloos overdragen naar Werkmij BV; 

- waarbij voor het kunnen bestaan van die fiscale eenheid de eis geldt dat het belang van 

Holding BV in Werkmij BV ten minste 95% bedraagt. 

Voor de goede orde, Werkmij BV hoeft geen nieuwe bv te zijn, het mag ook een bestaande 

bv zijn. En het mag gaan om losse activa en passiva, het hoeft ook niet per se te gaan om 

een onderneming. 
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2.1 Voorbeeld 1 

Een dga heeft één bv, X BV, met daarin een materiële onderneming. Hij besluit om die 

onderneming uit te zakken naar een dochter vennootschap, genaamd Y BV. 

 

Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit voorbeeld is sprake van een klassieke uitzakking van een onderneming uit een 

moedermaatschappij naar een 100% dochtermaatschappij. 

2.2 Voorbeeld 2 

Hier is sprake van een dubbele verticale uitzakking van twee ondernemingen, elke 

onderneming naar een 100% dochtermaatschappij. Maar ook kan Holding BV bepaalde 

activa en passiva (bijvoorbeeld de materiële onderneming) uitzakken naar Werkmij A BV en 

andere activa en passiva (bijvoorbeeld intellectueel eigendom) naar Werkmij B BV, waarna 

die activa en passiva (in het voorbeeld het intellectueel eigendom) worden verhuurd door 

Werkmij B BV aan Werkmij A BV. Maar zelfs alleen Werkmij A BV en Werkmij B BV kunnen 

onder voorwaarden samen een fiscale eenheid vormen, zonder Holding BV, een zgn. zuster-

fiscale eenheid, mits Holding BV in het buitenland is gevestigd. 
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Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Voorbeeld 3 

In voorbeeld 3 is sprake van een horizontale overdracht van een onderneming. Werkmij A 

draagt haar onderneming over aan Werkmij B. Ook hier kan het gaan om de overdracht van 

losse activa en passiva (bijvoorbeeld de intellectuele eigendom) naar Werkmij B BV, waarna 

Werkmij B BV die activa en passiva verhuurt aan Werkmij A BV. 

 

Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Voorbeeld 4 

In voorbeeld 4 is sprake van een dubbele verticale uitzakking: de onderneming inclusief het 

vastgoed zakt eerst uit van Holding BV naar Vastgoed BV, waarna de onderneming exclusief 

het vastgoed verder uitzakt naar Werkmij BV, waardoor het vastgoed achterblijft in Vastgoed 

BV. 
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Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Plaats in de wetgeving 

De fiscale eenheid is geregeld in art. 15 ev. Wet Vpb 1969. De wettelijke regeling is 

buitengewoon complex: de basisregeling is opgenomen in 13 wetsartikelen met totaal 

ongeveer 10 pagina’s aan tekst in Pocket Belastingwetten. 

 

En daarnaast heeft de staatssecretaris van Financiën nog een aantal besluiten over de 

fiscale eenheid uitgevaardigd, waaronder het “Besluit fiscale eenheid 2003”1. 

In dit artikel gaan we alleen in op de wet- en regelgeving van de fiscale eenheid in de 

vennootschapsbelasting voor zover die relevant is voor herstructureringen. 

4 Voor- en nadelen 

4.1 Voordelen 

De voordelen van een fiscale eenheid in het algemeen zijn de volgende: 

− winsten van de ene bv mogen worden gesaldeerd met verliezen van de andere bv; 

− investeringen in Holding BV die vervolgens worden verhuurd aan Werkmij BV 

kwalificeren voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek2; 

− geen lenings- en renteperikelen bij leningen van de ene bv aan de andere bv; 

− geen belaste managementfee, huurpenningen e.d. bij Holding BV en aftrek van die 

kosten bij Werkmij BV; 

 
1 “Besluit fiscale eenheid 2003”, een besluit van 17 december 2002, voor het laatst gewijzigd op 19-
12-2018. 
2 Omdat sprake is van één belastingplichtig lichaam is de uitsluiting van art. 3.45, lid 2, onderdeel a 
Wet IB 2001 niet van toepassing. 
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− en er is maar één Vpb-aangifte in plaats van een Vpb-aangifte voor elke bv apart. Maar 

de meningen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag of dat in de praktijk nu echt 

een voordeel is of niet omdat die aangifte meer bewerkelijk is. 

 

Maar waar het hier om gaat is dat overdrachten van activa en passiva van de ene bv naar de 

andere bv voor de vennootschapsbelasting geacht worden niet plaats te vinden. Daardoor 

zijn herstructureringen binnen een fiscale eenheid geruisloos. De uitzakking binnen een 

fiscale eenheid is daarom naast de aandelenfusie, de bedrijfsfusie en de juridische fusie en 

splitsing een instrument voor herstructureringen in het mkb. En is vooral handig bij het 

verplaatsen van losse activa en passiva van de ene bv naar de andere bv. De uitzakking 

binnen een fiscale eenheid wordt in de praktijk doorgaans alleen maar toegepast als de drie 

andere instrumenten niet mogelijk zijn. Ik kom hier later op terug. 

 

Wanneer is bijvoorbeeld een aandelenfusie niet handig bij het creëren van een 

Holding/Werkmij-structuur? Doorgaans doordat in de bestaande bv onroerende zaken, 

lijfrente- en/of pensioenverplichtingen zitten. Want na een aandelenfusie waarbij een nieuwe 

Holding BV boven de bestaande bv wordt geplaatst, zitten die activa en passiva in de 

verkeerde bv, namelijk in Werkmij BV in plaats van in Holding BV. Maar als er geen vastgoed 

en/of lijfrente- dan wel pensioenverplichtingen zijn, heeft een aandelenfusie de voorkeur 

boven een uitzakking binnen een fiscale eenheid. 

 

Waarom kan bijvoorbeeld een bedrijfsfusie niet worden toegepast? Een bedrijfsfusie vergt 

een uitzakking van een gehele onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan en is niet 

toegestaan bij de overdracht van losse activa en passiva. Maar ook niet in geval van 

beleggingsvermogen. En dan komt de uitzakking binnen een fiscale eenheid om de hoek 

kijken. 

En na een bedrijfsfusie van A BV naar B BV, mogen bij een tweede doorzakking van B BV 

naar C BV bijvoorbeeld geen stille reserves bij B BV achterblijven. Er kan geen bedrijfsfusie 

na een bedrijfsfusie worden toegepast als daardoor stille reserves over meerdere bv’s 

worden verdeeld3. Zelfs een juridische splitsing is dan fiscaal niet toegestaan. En dient bij de 

tweede uitzakking de fiscale eenheid verplicht te worden ingezet als fiscaal instrument voor 

een geruisloze herstructurering.  

 

 
3 HR 30-11-2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7390 (zgn. Dubbele uitzak arrest). 
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En wanneer is een juridische splitsing minder wenselijk? Een splitsing is een bewerkelijk 

(lees: kostbaar) herstructureringstraject. En een overdracht van activa en passiva binnen een 

fiscale eenheid is een meer eenvoudige operatie. Uit kostenoverwegingen wordt veelal 

gekozen voor de uitzakking binnen een fiscale eenheid. 

Kortom, een herstructurering binnen een fiscale eenheid komt op de eerste plaats in beeld 

als het gaat om het verplaatsen van losse activa en passiva van de ene bv naar een andere 

bv, waarbij een splitsing als te bewerkelijk wordt ervaren. En komt op de tweede plaats in 

beeld bij een dooruitzakken van een onderneming na een eerdere bedrijfsfusie. Ik kom hier 

later op terug. 

4.2 Nadelen 

Waarom wordt een herstructurering binnen een fiscale eenheid Vpb in de praktijk alleen 

toegepast als een aandelenfusie, bedrijfsfusie of juridische splitsing niet aan de orde kunnen 

zijn? Hét grote nadeel van een herstructurering binnen een fiscale eenheid in de mkb-praktijk 

is de vervreemdingstermijn. Die bedraagt drie of zes kalenderjaren, we komen hier later op 

terug. Terwijl de vervreemdingstermijnen bij de andere instrumenten van herstructurering 

korter zijn: 

− de aandelenfusie kent geen vervreemdingstermijn. Alleen mag de fusie niet in 

overwegende mate gericht zijn op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing4; 

− de bedrijfsfusie kent een vervreemdingstermijn van drie boekjaren met 

tegenbewijsregeling5; 

− ook de juridische splitsing kent een vervreemdingstermijn van drie boekjaren met 

tegenbewijsregeling6. 

 

Een tweede nadeel is dat Holding BV minstens 95% van de aandelen in Werkmij BV dient te 

houden. Ook hier komen we later op terug. 

 

Maar er zijn meer nadelen aan een fiscale eenheid Vpb verbonden. Denk daarbij vooral aan 

de volgende: 

− maar één keer de lage eerste schijf van 15% in de vennootschapsbelasting toepassen. 

Winsten in de tweede schijf worden belast tegen 25%. Die schijf is vanaf 2022 

€ 395.000, dat is nogal een bedrag in het mkb. Maar onmiskenbaar: een winst van 

 
4 Art. 3.55, lid 4, onderdeel b Wet IB 2001. 
5 Art. 14, lid 4 Wet Vpb 1969. 
6 Art. 14a, lid 6 Wet Vpb 1969. 
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€ 700.000 bij één bv wordt zwaarder belast dan twee keer € 350.000 bij twee zelfstandig 

belaste bv’s; 

− ook de investeringsaftrek kan ongunstiger uitvallen omdat bij een fiscale eenheid alle 

investeringen bijeen worden geteld in plaats van per zelfstandig belaste bv; 

− aansprakelijkheid voor dochtervennootschappen voor vennootschapsbelastingschulden 

van de moeder7; 

− extra verrekenrechten van de ontvanger8; 

− complicaties bij verliesverrekening, zoals het onder omstandigheden niet kunnen 

benutten van voorvoegingsverliezen. 

5 Fiscale faciliteit bij een fiscale eenheid 

Als een bv een onderneming overdraagt aan een andere bv betekent dat normaal gesproken 

heffing van vennootschapsbelasting over goodwill, stille reserves, fiscale reserves en 

desinvesteringsbijtelling. 

 

Maar als sprake is van een fiscale eenheid wordt geacht dat er sprake is van maar één 

belastingplichtig lichaam. En vindt er voor de vennootschapsbelasting geen overdracht 

plaats, dus ook geen heffing over goodwill, stille reserves, fiscale reserves en 

desinvesteringsbijtelling. Dat de onderneming juridisch wordt overgedragen en na de 

uitzakking de ondernemingsstructuur vennootschappelijk bestaat uit twee bv’s staat buiten 

kijf. Enkel en alleen voor de vennootschapsbelasting wordt geacht wordt dat er geen 

vervreemding plaatsvindt. 

Bij een uitzakking binnen een fiscale eenheid wordt die Vpb-claim vennootschappelijk 

doorgeschoven van Holding BV naar Werkmij BV, doordat: 

− Werkmij BV doorgaat met de fiscale boekwaarden van Holding BV; 

− Werkmij BV de desinvesteringsbijtellingclaim van Holding BV overneemt. 

 

In zoverre lijkt een uitzakking binnen een fiscale eenheid als twee druppels water op een 

uitzakking via een bedrijfsfusie. 

 
7 Art. 39 Invorderingswet 1990 bepaalt dat bij een fiscale eenheid Vpb dochtermaatschappijen 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de vennootschapsbelasting die de moedermaatschappij verschuldigd 
is. 
8 Art. 24 Invorderingswet 1990 geeft de ontvanger onder voorwaarden de bevoegdheid om bedragen 

die hij dient uit te betalen aan bv’s te verrekenen met te innen bedragen van andere bv’s binnen een 

fiscale eenheid Vpb. Zo kan de ontvanger bij een faillissement van een Werkmij BV de omzetbelasting 

die de Werkmij BV dient af te dragen (maar door het faillissement van die Werkmij BV niet aan de 

fiscus kan betalen) verrekenen met een teruggaaf vennootschapsbelasting van Holding BV. 
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Voorbeeld 

La Buena Vida BV exploiteert een importonderneming op het gebied van Spaanse 

levensmiddelen. Het is maar één bv, geen holding-werkmaatschappijstructuur. De bv 

heeft een bedrijfspand in eigendom. La Buena Vida BV heeft een goodwill met een 

waarde in het economische verkeer (WEV) van € 100.000. En op de inventaris is door 

willekeurige afschrijvingen € 20.000 stille reserves gevormd. 

 

De bv wil graag de onderneming zonder het bedrijfspand laten uitzakken naar een 

nieuwe dochtervennootschap, genaamd Encantador BV, die op 13 april 2021 is 

opgericht.  

 

De balans van La Buena Vida BV luidt als volgt: 

Activa x € 1000  WEV  FBW Passiva x € 1000  WEV  FBW 

Bedrijfspand € 210 € 110 Aandelenkapitaal € 18 € 18 

Goodwill € 100 € 0 Winstreserve € 132 € 132 

Inventaris € 50 € 30 Herwaarderingsres. € 187 € 0 

Voorraad € 10 € 10 Belastinglatentie9 € 33   

 € 370 € 150  € 370 € 150 

 

Bij een “ruisende” overdracht van de onderneming (exclusief vastgoed) door La Buena 

Vida BV aan Encantador BV zou ze aan Vpb verschuldigd zijn (€ 100.000 goodwill + 

€ 20.000 stille reserves op de inventaris) x 15% Vpb, ofwel € 18.000. Door voor de 

overdracht een fiscale eenheid aan te gaan is geen Vpb verschuldigd. En neemt 

Encantador BV die Vpb-claim over. 

6 Administratieve verwerking fiscale eenheid 

Een kenmerk van een uitzakking binnen een fiscale eenheid is dat vennootschappelijk 

bezien Werkmij BV doorgaat met de oude fiscale boekwaarden van Holding BV, waardoor 

Werkmij BV de latente Vpb-claim van Holding BV overneemt. En krijgt Werkmij BV te maken 

met: 

 
9 Als latente vennootschapsbelasting kan de contante waarde in plaats van het verwachte nominale 
Vpb-tarief worden gehanteerd. Dat is zeker aan de orde bij een zakelijke uitzakking, waarbij een 
onderneming wordt overgedragen aan een bv waar een derde al aandeelhouder van is of wordt. 
Omdat hier sprake is van één aandeelhouder hanteren we eenvoudigweg het nominale tarief van 
15%. 
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- hetzij lagere afschrijvingen in de toekomst door de overgenomen lagere fiscale 

boekwaarde; 

- hetzij bij latere vervreemding een hogere boekwinst door die overgenomen lagere fiscale 

boekwaarde. 

Linksom of rechtsom, de claim voor de fiscus gaat niet verloren. 

 

Voorbeeld 

In bovenstaand voorbeeld van La Buena Vida BV blijft de balans van de fiscale 

eenheid: 

Activa x € 1000  WEV  FBW Passiva x € 1000  WEV  FBW 

Bedrijfspand € 210 € 110 Aandelenkapitaal € 18 € 18 

Goodwill € 100 € 0 Winstreserve € 132 € 132 

Inventaris € 50 € 30 Herwaarderingsres. € 187 € 0 

Voorraad € 10 € 10 Belastinglatentie € 33   

 € 370 € 150  € 370 € 150 

 

Maar wordt de vennootschappelijke balans van Encantador BV: 

Activa x € 1000  WEV  FBW Passiva x € 1000  WEV  FBW 

Goodwill € 100 € 0 Aandelenkapitaal € 1 € 1 

Inventaris € 50 € 30 Agio € 141 € 141 

Voorraad € 10 € 10 Winstreserve € 0 € -/- 102 

     Belastinglatentie € 18   

 € 160 € 40  € 160 € 40 

 

En de vennootschappelijke balans van de oude bv La Buena Vida BV na de overdracht 

wordt: 

Activa x € 1000  WEV  FBW Passiva x € 1000  WEV  FBW 

Bedrijfspand € 210 € 110 Aandelenkapitaal € 18 € 18 

Deelneming € 142 € 40 Winstreserve € 234 € 132 

     Herwaarderingsres. € 85 € 0 

     Belastinglatentie € 15   

 € 352 € 150  € 352 € 150 
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Wat zie je hierboven: 

− Werkmij BV gaat door met de oude fiscale boekwaarden van Holding BV: € 0 voor de 

goodwill en € 30.000 voor de inventaris; 

− Werkmij BV neemt ook de latente Vpb over die goodwill en stille reserve op de inventaris 

over: 15% over (€ 100.000 + € 20.000), ofwel € 18.000. Holding BV houdt de 15% latente 

Vpb-claim over het pand over: 15% over € 100.000, ofwel € 15.000; 

− de WEV van de uitgezakte onderneming bedraagt € 160.000 (te weten € 100.000 

goodwill, € 50.000 inventaris en € 10.000 voorraad) onder aftrek van € 18.000 

overgenomen latente Vpb, ofwel € 142.000. Als dan voor bijv. € 1000 aandelenkapitaal in 

Werkmij BV wordt bedongen, betekent dit een meerstorting van € 141.000. Dat wordt 

agio; 

− omdat op ook de fiscale balans van Werkmij BV een aandelenkapitaal van € 1000 staat 

met € 141.000 agio, houdt dit in een negatieve algemene reserve op de passiefzijde van 

Werkmij BV van € 102.000 om uit te komen op een fiscaal zuiver vermogen van 

€ 40.000. Dit is de omvang van de netto stille reserve (totale meerwaarde van de activa 

na aftrek van de latente Vpb), in casu € 120.000 minus € 18.000, ofwel € 102.000; 

− bij Holding BV blijft het bedrijfsvastgoed staan, met meerwaarde en latente Vpb-claim; 

− na de overdracht van de activa/passiva wordt op de balans van Holding BV een 

deelneming in Werkmij BV opgenomen met een eigen vermogen naar de WEV van 

€ 142.000 maar met een eigen vermogen volgens fiscale boekwaarde van € 40.000; 

− de winstreserve bij Holding BV stijgt met de “gerealiseerde” netto stille reserves, ofwel 

van € 132.000 met € 102.000 tot € 234.000. Maar let op, dat is een gebonden reserve 

(intercompany winst); 

− aan herwaarderingsreserve bij Holding BV blijft over de netto stille reserve op het 

bedrijfsvastgoed ter grootte € 100.000 onder aftrek van € 15.000 latente Vpb, ofwel 

€ 85.000. 

 

De negatieve stille reserve van € 102.000 op de fiscale balans van Werkmij BV oogt wat 

vreemd, maar past toch precies in het plaatje. Want als Werkmij BV de goodwill en inventaris 

vervreemdt voor € 150.000, levert dat € 120.000 boekwinst op (€ 100.000 op de goodwill en 

€ 20.000 op de inventaris), met 15% over € 120.000 is € 18.000 Vpb. De netto boekwinst 

wordt € 120.000 minus € 18.000, ofwel € 102.000. En zo wordt de “negatieve algemene 

reserve” bij Werkmij BV door de winstneming van € 102.000 weggepoetst. 
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Voorbeeld 

In bovenstaand voorbeeld van La Buena Vida BV zou na verkoop van de goodwill en 

inventaris de balans van Encantador BV als volgt luiden: 

Activa x € 1000  WEV  FBW Passiva x € 1000  WEV  FBW 

Voorraad € 10 € 10 Aandelenkapitaal € 1 € 1 

Bank € 150 € 150 Agio € 141 € 141 

     Winstreserve € 0 € 0 

     Te betalen Vpb € 18 € 18 

 € 160 € 160  € 160 € 160 

7 Voorwaarden fiscale eenheid 

7.1 95%-belang 

Wil sprake kunnen zijn van een fiscale eenheid ex art. 15 Wet Vpb 1969, dan moet Holding 

BV een aandelenbelang van minstens 95% in Werkmij BV houden. En “aandelenbelang” 

wordt hier eng uitgelegd: Holding BV dient de juridische én economische eigendom te 

bezitten van ten minste 95% van de aandelen in het nominaal gestort kapitaal van Werkmij 

BV en dat bezit dient ten minste 95% van de statutaire stemrechten in Werkmij BV te 

vertegenwoordigen en in alle gevallen recht geeft op ten minste 95% van de winst en ten 

minste 95% van het vermogen van Werkmij BV. 

 

Het 95%-belang is het enige dat telt. Verder maakt het niet uit hoe de onderneming of de 

activa/passiva worden overgedragen door Holding BV naar Werkmij BV: 

− ten titel van inbreng tegen uitreiking van aandelen met of zonder creditering; 

− ten titel van koop/verkoop tegen een koopsom. 

 

Er mag worden overgedragen naar een nieuw opgerichte Werkmij BV en naar een 

bestaande Werkmij BV. Er mag zelfs naar boven worden overgedragen, dus van Werkmij 

naar Holding BV of tussen twee zustermaatschappijen binnen een fiscale eenheid. 

 

En het mag gaan om een onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan, maar ook om 

losse activa en passiva. En het maakt niet uit of de overgedragen activa en passiva 

ondernemingsvermogen vormen dan wel beleggingsvermogen. 

 



 
 

 
 

Inbreng IB-onderneming in bv-structuur – Uitzakking via een fiscale eenheid © Register Belastingadviseurs 14 

1-4-2022 

Er geldt ook geen zakelijkheidstoets. Als aan de eis van 95%-belang is voldaan, dient de 

Belastingdienst de beschikking met de vaststelling van de fiscale eenheid af te geven. Het 

motief voor het aangaan van de fiscale eenheid is niet relevant. Zelfs als uitsluitend een 

fiscaal voordeel het motief is om een fiscale eenheid aan te gaan, is dat geen reden voor de 

Belastingdienst om een fiscale eenheid te weigeren. Idem als het gaat om het verbreken van 

een fiscale eenheid. Dat is ook volledig in lijn met het karakter van een fiscale eenheid: die 

geldt alleen voor de vennootschapsbelasting. Civielrechtelijk heeft hij geen enkele relevantie, 

dus kan naar mijn mening een zakelijkheidstoets ook niet aan de orde zijn. 

7.2 Gelijke boekjaren 

Een tweede belangrijke voorwaarde voor het creëren van een fiscale eenheid is dat de 

boekjaren van Holding BV en Werkmij BV overeenstemmen. Deze voorwaarde geldt niet 

voor de openingsdatum van een balans als de Werkmij BV in de loop van een jaar wordt 

opgericht. Dat is vooral een aandachtspunt als een bv activa en passiva wil laten uitzakken 

naar een nieuwe Werkmij BV. Dan dient het boekjaar van Werkmij BV te eindigen op de 

eerstvolgende datum dat het boekjaar van Holding BV eindigt. 

 

En dat betekent dat in de oprichtingsakte van Werkmij BV moet worden bepaald: 

− dat als het boekjaar van Holding BV eindigt op bijvoorbeeld 31 december, ook het 

boekjaar van Werkmij BV moet eindigen op 31 december; 

− en dat de Werkmij BV niet kiest voor een verlengd eerste boekjaar. 

 

Als niet aan de eis van gelijke boekjaren is voldaan, kan geen fiscale eenheid ontstaan en 

kunnen dus ook geen activa en passiva geruisloos worden overgedragen van Holding BV 

naar Werkmij BV. 

7.3 Andere voorwaarden 

Behalve bovengenoemde voorwaarden kent een fiscale eenheid nog meer voorwaarden, 

zoals: 

− alle leden van de fiscale eenheid moeten de winst bepalen volgens dezelfde regels; 

− zowel Holding BV als Werkmij BV moeten feitelijk in Nederland zijn gevestigd. 

Maar die voorwaarden zijn in de herstructureringspraktijk minder spannend. 
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8 Verzoekschrift 

8.1 Formulieren 

Een fiscale eenheid wordt alleen toegekend op verzoek10. De moedermaatschappij en elke 

dochtermaatschappij dienen een verzoekschrift aan de Belastingdienst te richten. Daarvoor 

kunnen formulieren11 worden gedownload van de site van de Belastingdienst. De 

Belastingdienst wordt geacht binnen acht weken te beslissen op het verzoek van de fiscale 

eenheid bij beschikking, met de mogelijkheid van bezwaar en beroep. 

 

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting ingevolge art. 15 Wet Vpb 1969 is pas 

aanwezig na een beschikking van de Belastingdienst. 

 

Dit is anders dan bij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting ingevolge art. 7, lid 4 Wet 

OB 1968. Als aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid btw is voldaan, ís er die fiscale 

eenheid er van rechtswege. Dat vergt geen verzoek en., evenmin een beschikking. 

8.2 Terugwerkende kracht 

Aan een verzoek fiscale eenheid wordt maximaal drie maanden terugwerkende kracht 

verleend12. De datum van het verzoekschrift is daarbij bepalend. Dat betekent dat bij het 

oprichten van een nieuwe Werkmij BV de fiscale eenheid moet worden aangevraagd binnen 

drie maanden na de oprichtingsdatum van Werkmij BV. 

 

Voorbeeld 

Voornoemde La Buena Vida BV richt haar dochtermaatschappij Encantador BV op 13 

april 2021 op om vervolgens daaraan haar onderneming over te dragen. Dan dient het 

verzoekschrift voor de totstandkoming van de fiscale eenheid te worden ingediend 

uiterlijk op 13 juli 2021. 

 
10 Art. 15, lid 13 Wet Vpb 1969. 
11 “Verzoek fiscale eenheid Vennootschapsbelasting”, deel A voor gegevens van de 
moedermaatschappij en deel B voor gegevens van elke dochtermaatschappij en eventueel deel C 
voor gegevens van met een dochtervennootschap reeds gevoegde maatschappijen. Stuur de 
ingevulde en ondertekende formulieren naar het belastingkantoor waaronder de moedermaatschappij 
valt. 
12 Art. 15, lid 9 Wet Vpb 1969. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_bij_het_verzoek_om_een_fiscale_eenheid_deel_a
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8.3 Verbreking 

Als op enig moment niet meer aan de voorwaarden van een fiscale eenheid is voldaan, 

doordat bijvoorbeeld Holding BV niet langer ten minste 95% van de aandelen in Werkmij BV 

houdt, eindigt de fiscale eenheid op dat moment13. 

 

Voorbeeld 

La Buena Vida BV en Encantador BV vormen sinds 2013 een fiscale eenheid. Op 21 

juli 2021 verkoopt La Buena Vida BV de aandelen in Encantador BV. 

In dat geval eindigt de fiscale eenheid op 21 juli 2021. En wordt de winst van 

Encantador BV tot 21 juli 2021 belast bij La Buena Vida BV. En de winst vanaf 21 juli 

2021 zelfstandig bij Encantador BV. Dat betekent tussentijdse (fiscale) jaarcijfers per 

21 juli 2021 maken, ongeacht wat de feitelijke overgangsdatum van de bv is. Als de 

feitelijke overgangsdatum bijvoorbeeld 01 april 2021 is, moeten én tussentijdse cijfers 

per 01 april 2021 worden gemaakt (voor de vaststelling van de koopsom van de 

aandelen) én per 21 juli 2021 (voor de bepaling van de fiscale positie). 

 

Dat kan in de praktijk lastig zijn, omdat de verdeling van de vennootschapsbelasting 

over de winst van Encantador BV over de periode van 01 januari 202 tot 01 april 2021 

en over de periode van 01 april 2021 tot 21 juli 2021 discussies kan oproepen, zoals 

welke tariefschijf van toepassing is. 

 

Zou de fiscale eenheid zijn ontbonden per 01 januari 2021, dan is Encantador BV 

zelfstandig belastingplichtig over heel 2021 zodat die discussies niet spelen. 

 

Een fiscale eenheid Vpb kan ook op verzoek eindigen. Daarbij wordt geen terugwerkende 

kracht verleend14. Dat betekent dat als een fiscale eenheid moet eindigen op bijvoorbeeld 01 

januari van jaar n, het verzoekschrift daartoe vóór 01 januari van jaar n moet zijn ingediend. 

Dat kan belangrijk zijn als Holding BV voornemens is om Werkmij BV in de loop van jaar n te 

vervreemden. 

 
13 Art. 15, lid 10 Wet Vpb 1969. 
14 Art. 15, lid 10, onderdeel h Wet Vpb 1969. 
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9 Sancties bij verbreken fiscale eenheid 

9.1 Algemeen 

Het vervreemden door Holding BV van de aandelen in Werkmij BV betekent dat niet langer is 

voldaan aan de eis van het 95%-belang en dat dus op de vervreemdingsdatum de fiscale 

eenheid eindigt. Nu is het verbreken van een fiscale eenheid sowieso een moment waarbij 

goed moet worden nagedacht: 

− wat gebeurt er met te verrekenen verliezen; 

− wat gebeurt er met een herinvesteringsreserve; 

− ontstaat een desinvesteringsbijtelling; 

− wat wordt het opgeofferd bedrag van Werkmij BV; 

− enzovoort. 

 

Maar wat in het kader van herstructurering belangrijk is, is de sanctietermijn als binnen de 

fiscale eenheid is geschoven met goodwill, stille reserves en/of fiscale reserves. Die regeling 

is opgenomen in art. 15ai Wet Vpb 1969. Als in enig jaar door Holding BV een 

vermogensbestanddeel met stille reserves is overgedragen aan Werkmij BV, wordt 

onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van ontvoeging dat vermogensbestanddeel te boek 

gesteld op de WEV van dat vermogensbestanddeel. En wordt de boekwinst door het 

opboeken van dat vermogensbestanddeel belast bij de moedermaatschappij van de fiscale 

eenheid, ofwel Holding BV. 

 

Een vergelijkbare regeling geldt ook voor de herinvesteringsreserve (HIR). Als Holding BV 

een HIR heeft gevormd – of heeft afgeboekt op een ander bedrijfsmiddel – valt die 

(gebruikte) HIR vrij in de winst van de fiscale eenheid, en wordt deze belast bij de 

moedermaatschappij van de fiscale eenheid. Het vervangende bedrijfsmiddel wordt op 

vergelijkbare wijze weer te boek gesteld op de WEV. 

 

Voorbeeld 

In bovenstaand voorbeeld houdt La Buena Vida BV alle aandelen in Encantador BV. 

La Buena Vida BV heeft op 13 april 2021 haar onderneming met o.a. een goodwill van 

€ 100.000 aan Encantador BV overgedragen. In 2023 verkoopt La Buena Vida BV haar 

aandelen in Encantador BV. 
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Dan wordt La Buena Vida BV in 2023 bij ontvoeging van Encantador BV uit de fiscale 

eenheid alsnog vennootschapsbelasting verschuldigd over de WEV van die goodwill in 

2023, waarschijnlijk dezelfde € 100.000. 

 

Als de moedermaatschappij aannemelijk kan maken dat de WEV van het betreffende 

vermogensbestanddeel, gecorrigeerd met de afschrijvingen tussen de overdracht en 

ontvoeging, lager is dan WEV ten tijde van de ontvoeging, mag die lagere (gecorrigeerde) 

WEV worden aangehouden. 

 

Voorbeeld 

Stel dat in bovenstaand voorbeeld de WEV van de goodwill in 2023 is gestegen tot 

€ 120.000, mag de WEV worden gesteld op toch € 100.000 in plaats van € 120.000. 

9.2 Sanctietermijnen 

Het opboeken van een vermogensbestanddeel tot de WEV bij ontvoeging van een bv is niet 

altijd aan de orde. En wel niet als: 

1. als de overdracht heeft plaatsgevonden in het kader van een bij de aard en omvang van 

Holding BV en Werkmij BV passende normale bedrijfsuitoefening; 

2. als sprake is van de overdracht van een gehele onderneming of een zelfstandig 

onderdeel daarvan tegen uitreiking van aandelen en na het tijdstip van overdracht van 

(dat zelfstandig onderdeel van) die onderneming ten minste drie kalenderjaren zijn 

verstreken; 

3. als geen sprake is van de overdracht van (een zelfstandig onderdeel van) een 

onderneming tegen uitreiking van aandelen en na het tijdstip van overdracht van die 

losse activa en passiva ten minste zes kalenderjaren zijn verstreken. Dat speelt onder 

andere bij de overdracht van losse activa en passiva en als een creditering bij Werkmij 

BV wordt bedongen. 

 

Voorbeeld 

In bovenstaand voorbeeld van La Buena Vida BV wordt een onderneming op 13 april 

2021 overgedragen naar Encantador BV, zonder dat sprake is van enige creditering. 

Daardoor mag La Buena Vida BV de aandelen in Encantador BV al na 13 april 2024 

vervreemden, zonder fiscale sancties. 
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Als het zou gaan om losse activa of passiva, of er door La Buena Vida BV ook maar 

€ 1 creditering bij Encantador BV is bedongen, eindigt de sanctietermijn op 12 april 

2027 om 00.00 uur. 

 

Hier zit een belangrijk advies voor de herstructureringspraktijk in verscholen. Als in het kader 

van een herstructurering Holding BV vermogensbestanddelen met stille reserves overdraagt 

aan Werkmij BV, breng die onderneming dan in tegen uitsluitend uitreiking van aandelen. En 

beding géén creditering. Bewerkstellig ook geen koop/verkoop. Want als sprake is van een 

koop/verkoop (dus geen inbreng) of er wordt creditering bedongen, wordt de sanctietermijn 

pardoes opgerekt van drie naar drie kalenderjaren. 

 

Voorbeeld 

In bovenstaand voorbeeld bedingen we daarom bij het uitzakken van de onderneming 

€ 1000 aandelenkapitaal met daarop € 141.000 agio, zoals ook in het voorbeeld 

hierboven is opgenomen. En geen creditering, ook geen 1% of € 4500 zoals bij een 

bedrijfsfusie geldt. 

Want dan mag La Buena Vida BV de aandelen in Encantador BV al na drie jaar 

vervreemden in plaats van pas na zes jaar. En voor de overnamepraktijk in het mkb 

kan dat een verschil van eeuwen zijn. 

 

Zie hier waarom een uitzakking via een bedrijfsfusie of juridische splitsing de voorkeur kan 

hebben boven een fiscale eenheid: bij een bedrijfsfusie en splitsen gelden 

vervreemdingstermijnen van drie boekjaren in plaats van drie of soms zelfs zes 

kalenderjaren15. En bij de bedrijfsfusie geldt een tegenbewijsregeling, bij een uitzakking 

binnen een fiscale eenheid niet. 

 

Voorbeeld 

Zou in bovenstaand voorbeeld de onderneming op 13 april 2021 zijn uitgezakt via een 

bedrijfsfusie, dan had La Buena Vida BV de aandelen in Encantador BV al op 01 

januari 2024 kunnen vervreemden, waarbij we er dan van uitgaan dat het boekjaar van 

Encantador BV eindigt op 31 december. 

 

 
15 Art. 15ai, lid 3 Wet Vpb 1969 rept expliciet over drie of zes kalenderjaren. Dit, in tegenstelling tot 
een uitzakking via een bedrijfsfusie waar het volgens art. 14, lid 4 Wet Vpb 1969 gaat om drie jaar. 
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Nu sprake is van een uitzakking binnen fiscale eenheid tegen aandelen zonder 

creditering kan dit pas sanctievrij op 13 april 2024. En als het een 

koop/verkooptransactie met een koopsom van € 142.000 zou zijn geweest of een 

inbreng tegen € 1000 aandelen met een creditering van € 141.000, zelfs pas op 13 

april 2027. 

 

De vervreemdingstermijn van drie of zes kalenderjaren kent overigens geen 

tegenbewijsregeling zoals bij een herstructurering in het kader van een bedrijfsfusie of 

juridische splitsing. Ook al moet Holding BV de aandelen van Werkmij BV verkopen binnen 

de vervreemdingstermijn in het belang van de continuïteit van de onderneming in Werkmij 

BV of in het belang van het voortbestaan van Holding BV, de termijn van drie of zes jaren is 

keihard. 

9.3 Aangaan en verbreken fiscale eenheid in hetzelfde boekjaar 

Als een Werkmij BV in de loop van haar boekjaar wordt gevoegd in een fiscale eenheid met 

Holding BV en deze eenheid nog in het zelfde boekjaar eindigt, wordt voor de 

tussenliggende periode geacht dat er geen fiscale eenheid tot stand is gekomen.16 Volgens 

de Rechtbank Noord-Holland17 geldt dit alleen als Werkmij in de loop van haar boekjaar 

wordt gevoegd, en niet als Werkmij BV in enig jaar wordt opgericht en vanaf haar 

oprichtingsdatum in een fiscale eenheid wordt opgenomen. 

 

Het gevolg is dat als er na de oprichting van Werkmij BV door Holding BV een onderneming 

aan Werkmij BV wordt overgedragen en Holding BV verkoopt in het jaar van oprichting van 

Werkmij BV bijvoorbeeld 50% van haar aandelen in Werkmij BV, er toch een fiscale eenheid 

geldt vanaf de oprichtingsdatum van Werkmij BV tot de datum van verkoop van die 

aandelen. Het is dan niet zo dat er geen fiscale eenheid is geweest. Dit heeft twee gevolgen. 

Ten eerste zijn de sanctiebepalingen van de verbreking fiscale eenheid opgenomen in art. 

15ai Wet Vpb 1969 keihard van toepassing. Ten tweede kan er geen beroep meer gedaan 

worden op bijvoorbeeld de bedrijfsfusieregeling. 

10 Dooroverdracht na een bedrijfsfusie 

Als Werkmij BV een onderneming verkrijgt maar op het inbrengtijdstip al het voornemen 

bestaat tot dooroverdracht, brengt dat de faciliteit van de bedrijfsfusie in gevaar. Een 

 
16 Art. 15, lid 11 Wet Vpb 1969. 
17 ECLI:NL:RBNHO:2020:11780. 
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bedrijfsfusie met een dooroverdracht wordt alleen maar onder voorwaarden gefacilieerd. Een 

omstandigheid waarbij de bedrijfsfusie niet in gevaar komt, is als de dooroverdracht 

plaatsvindt binnen een fiscale eenheid. 

 

Dat betekent voor een herstructureringstraject waarbij een IB-ondernemer zijn onderneming 

met vastgoed geruisloos wil omzetten in een drietrapsraket (Holding BV, Vastgoed BV en 

Werkmij BV) het volgende: 

1. de ondernemer brengt zijn IB-onderneming in in Holding BV met de faciliteit van de 

geruisloze omzetting ex art. 3.65 Wet IB 2001; 

2. vervolgens stoot Holding BV de gehele onderneming (inclusief vastgoed) door naar 

Vastgoed BV met de faciliteit van de bedrijfsfusie ex art. 14 Wet Vpb 1969; 

3. waarna Vastgoed BV de onderneming zonder vastgoed laat uitzakken naar Werkmij BV, 

waarbij deze uitzakking verplicht plaatsvindt met de fiscale faciliteit van de fiscale 

eenheid ex art. 15 Wet Vpb 1969. Dat mag dus geen tweede bedrijfsfusie of juridische 

splitsing zijn. 

 

Zie hier waarom een uitzakking soms verplicht binnen een fiscale eenheid moet 

plaatsvinden, en een bedrijfsfusie of juridische splitsing geen optie is. 

11 Schenk- en erfbelasting 

Als iemand zijn aandelen in een bv schenkt aan een ander, speelt de 

bedrijfsopvolgingsregeling (BOR18) een rol. Dat speelt ook bij overlijden van een 

ondernemer/aandeelhouder. Toepassing van de BOR bij een bv kent een aantal 

voorwaarden, zoals: 

1. de bv dient een onderneming te exploiteren (ondernemingseis); 

2. de schenker moet de aandelen minstens vijf jaar in zijn bezit hebben (bezitseis). Bij 

overlijden is die termijn één jaar; 

3. de verkrijger moet de aandelen minstens vijf jaar na de verkrijging houden en de bv moet 

de onderneming minstens vijf jaar na de verkrijging voortzetten (voortzettingseis). 

 

Bij een overdracht van een onderneming binnen een fiscale eenheid speelt de bezitseis niet, 

wel de voortzettingseis. Deze laatste eis houdt in onder andere in dat het lichaam niet mag 

ophouden winst te genieten uit de onderneming. Een vervreemding van de onderneming 

 
18 Zie art. 35b ev. Successiewet 1956. 
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binnen een fiscale eenheid wordt voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de 

Successiewet 1956 echter niet gezien als ophouden winst te genieten. De staatssecretaris 

van Financiën heeft deze goedkeuring op basis van de hardheidsclausule opgenomen in 

onderdeel 6.6. van het BOR-besluit19. 

 

Daarbij wordt wel de voorwaarde gesteld dat de onderneming binnen die fiscale eenheid 

wordt overgedragen tegen uitreiking van aandelen. Naast de inkorting van de 

vervreemdingstermijn van zes naar drie boekjaren is dit een extra reden om in te brengen 

tegen uitsluitend uitreiking van aandelen (met agio) zonder enige creditering.  

 

Dit betekent concreet het volgende. Als een aandeelhouder aandelen in Holding BV 

geschonken heeft gekregen of heeft geërfd, mag hij toch binnen vijf jaar de onderneming 

tegen aandelen laten uitzakken binnen een fiscale eenheid. Dan zet weliswaar Holding BV – 

waarvan de aandeelhouder de aandelen heeft verkregen – nog geen vijf jaar na die 

verkrijging de onderneming voort, maar wordt de BOR toch niet teruggenomen. 

 

Voorbeeld 

Op 01 oktober 2018 heeft Xabi de aandelen in La Buena Vida BV van zijn moeder 

geschonken gekregen. Het betreft een enkele bv, geen structuur die bestaat uit een 

Holding BV en Werkmij BV. Maar Xabi wil die structuur wel creëren. 

Op 13 april 2021 gaat Xabi herstructureren: via een fiscale eenheid laat hij de 

onderneming uit La Buena Vida BV uitzakken naar Encantador BV. 

Dat leidt niet tot het terugnemen van de BOR uit 2018, ook al zet La Buena Vida BV de 

onderneming dan geen vijf jaar na de schenking van de aandelen voort. 

12 Overdrachtsbelasting 

Bij een uitzakking binnen een fiscale eenheid kan ook overdrachtsbelasting aan de orde 

komen, als tot de uitgezakte onderneming onroerende zaken behoren die worden gebruikt 

binnen de onderneming. In dat geval verkrijgt Werkmij BV een onroerende zaak. En kan die 

been beroep doen op twee vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting: 

1. bedrijfsfusie ingevolge art. 15, lid 1, letter h WBR jo art. 5a UBBR; 

2. interne reorganisatie ingevolge art. 15, lid 1, letter h WBR jo art. 5b UBBR. 

 

 
19 Besluit “Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling” van 17 januari 2013, nr. 

BLKB2012/1221M. 
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De wet- en regelgeving voor de overdrachtsbelasting is bij een uitzakking binnen een fiscale 

eenheid niet anders dan de behandeling van een bedrijfsfusie ex art. 14 Wet Vpb 1969. Ik 

verwijs daarom kortheidshalve naar de RB Notitie “Bedrijfsfusie als instrument voor 

herstructurering”. 

13 Praktijktip: grootte aandelenkapitaal bij werkmij bv 

Bij een uitzakking van een (zelfstandig onderdeel van een) onderneming binnen een fiscale 

eenheid adviseren we doorgaans om in te brengen in Werkmij BV (en niet een overeenkomst 

van koop en verkoop als titel te gebruiken) tegen uitreiking van € 1 aandelenkapitaal en agio 

voor het meerdere. En géén creditering te bedingen. Na drie kalenderjaren na de overdracht 

kan dat agio simpelweg via een dividendbesluit uit Werkmij BV worden terugbetaald aan 

Holding BV om het zo uit de risicosfeer van Werkmij BV te trekken (deelnemingsvrijstelling). 

Zou sprake zijn van een hoog aandelenkapitaal (zonder agio), is bij terugbetalen van het 

vermogen een inkoop van aandelen of terugbetaling van aandelenkapitaal vereist. En dat 

zijn lastigere, duurdere trajecten. 

 

De motieven om in te brengen in plaats van overdragen op basis van een overeenkomst van 

koop en verkoop en géén creditering te bedingen staan hierboven vermeld: 

− het terugbrengen van de vervreemdingstermijn van zes naar drie kalenderjaren; 

− het voortzettingsvereiste in het kader van de BOR. 

14 Fiscale eenheid als instrument bij herstructureringen 

De faciliteit van de fiscale eenheid kan worden ingezet voor het uitzakken van een 

onderneming van Holding BV naar Werkmij BV. Dat is vooral belangrijk na een geruisloze 

inbreng van een IB-onderneming in een Holding BV, waarbij niet wordt voldaan aan de 

voorwaarden van de bedrijfsfusie. Dan wordt eerst de onderneming met toepassing van art. 

3.65 Wet IB 2001 ingebracht in een Holding BV, waarna een uitzak plaatsvindt naar een 

Werkmij onder toepassing van de fiscale eenheid van art. 15 ev. Wet Vpb 1969. 

 

Een uitzakking binnen een fiscale speelt verder vooral in deze situaties: 

- het gaat om losse activa en passiva, niet om een gehele onderneming of zelfstandig 

onderdeel daarvan (bijvoorbeeld alleen het intellectueel eigendom of alleen het 

bedrijfsvastgoed naar een aparte bv verplaatsen); 



 
 

 
 

Inbreng IB-onderneming in bv-structuur – Uitzakking via een fiscale eenheid © Register Belastingadviseurs 24 

1-4-2022 

- de overdracht van de activa/passiva met betrekking tot het ondernemingsvermogen 

levert geen problemen op, ondanks dat het gaat om een overdracht onder bijzondere titel 

(en geen algemene titel zoals bij een juridische fusie of een juridische splitsing); 

- er wordt voor de komende drie of zes kalenderjaren geen verkoop van aandelen in 

Werkmij BV verwacht. 

 

Een dooruitzakking binnen een fiscale eenheid onder achterlating van het vastgoed bij een 

vastgoed-bv speelt altijd als er voorafgaand een bedrijfsfusie heeft plaatsgevonden. Ofwel, 

bij een dooroverdracht na een bedrijfsfusie zoals hierboven beschreven. 

15 Ten slotte 

Een uitzakking binnen een fiscale eenheid kan een belangrijk instrument zijn als geen 

aandelenfusie, bedrijfsfusie of juridische splitsing mogelijk is. Maar het betekent wel een 

sanctietermijn van drie of zes kalenderjaren, afhankelijk van de omstandigheden. 

 

Maar zelfs een uitzakking binnen een fiscale eenheid dient zorgvuldig te worden uitgewerkt, 

vooral als het gaat om de tegenprestatie: aandelen en liefst geen creditering. Ofwel, het is en 

blijft maatwerk. 

 

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. 

 

Den Haag, 1 april 2022 

 

Bureau Vaktechniek 
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Disclaimer  

De informatie in deze RB 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 RB 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 RB 

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 RB 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. 


