
Van eenmanszaaknaar
bv:met of zonder ruis?

Door RamónWernsen

Wellicht overweegt uuw
eenmanszaak om te zet-
tennaar eenbv. Hiervoor
zijn diverse fiscale routes
mogelijk.Welke past het
beste bij u?

W
anneeruuw
eenmanszaak
beëindigt, komt
defiscuszijn
deelopeisen.
Immers, overde

stakingswinst—het verschil tussende
bedrijfseconomischewaardeendeboek-
waardevandeonderneming—moet in-
komstenbelasting (ib)betaaldworden
indefiscalebox1.Dezebelastingclaim
kanoplopen totmaximaal44,68%vande
doorugerealiseerdestakingswinst.

Uitstellen en verlagen
belastingheffing
Indewetworden tweeoptiesgeboden
omdeeenmanszaak in tebrengen in
eenbv.Deeerstemogelijkheid ishet rui-
send inbrengenende tweedemogelijk-
heid ishetgeruisloos inbrengen.Bij een
ruisende inbrengzultuafmoeten reke-
nenoverdegerealiseerdestakingswinst
bijhetbeëindigenvanuwonderneming.
Overdestakingswinstmoetuzoalsge-
zegdmaximaal44,68% inkomstenbelas-
tingbetalen.Goedomteweten isdatude
belastingdrukkunt verlagendoordesta-
kingswinstomtezetten ineen lijfrente.
Zokuntudebelastingheffinguitstellen
en inde toekomstmogelijk verlagen.

Stakingslijfrente
Hetmaximalebedragaanstakingswinst
datmagwordenomgezet ineenfiscaal
aftrekbare lijfrentebedraagt€454.237.
Welmoetuaanvullendaaneenaantal
eisenvoldoenomvanditbedragge-
bruik temogenmaken.Eenvandevoor-
waarden isdatuophetmoment vansta-

kennietmeerdanvijf jaar jongerbent
dandeAOW-leeftijd.Bentudaarente-
gen tussendevijf envijftien jaar jon-
gerdandeAOW-leeftijd,dankomtu in
aanmerkingvooreenmaximaalbedrag
van€227.126.Ookalsumeerdanvijf-
tien jaar jongerbentdandeAOW-leeftijd
kuntu inaanmerkingkomenvoorditbe-
drag.Welgeldtdandevoorwaardedat
de lijfrente-uitkeringennietmogenwor-
denuitgesteld,maardirectmoeten in-
gaan.Voldoetuniet aandeze voorwaar-
de,dangeldtnogaltijdeenmaximum
van€113.569.Wanneerubinnendeeen-
manszaakgebruikhebtge-
maakt vandeoudedagsre-
serve,moetudestandvan
deze reserve inmindering
brengenopdegenoemde
maximalebedragenvoor
destakingslijfrenteaf-
trek.Goedomteweten
isdatnauwoverlijden
de lijfrente-uitkerin-
genviaeennabe-
staandenlijfrente
terechtkunnenko-
menbijuwpart-
nerof, onder voor-
waarden,bij uw
kinderen. ‘Bij een
stakingslijfrenteof
opheffingvandeoudedagsreser-
ve (deOR)kanwordenover-
wogenditbij eenbank
of verzekeraar te
doen.Alsuwbv fail-
liet gaat, gaatuw
toekomstvoor-
zieningdan
tenminste
nietmee’,
waar-
schuwt
Jelle van
denBerg,
docentfiscale
economieaandeEras-
musUniversiteit.

Geruisloos
Behalvedehiervoorbesprokenruisende
inbrengkuntuookgebruikmakenvande
tweedemogelijkheiddiedewetbiedt: de
geruisloze inbreng.Dithoudt indatuwel
uweenmanszaakstaakt,maardatu tege-
lijkertijddebelastingclaimdoorschuift

naaruwnieuwebv.Wiltuhier-
vangebruikmaken,danzultu

inprincipeeennieuwevennoot-
schapmoetenoprichten.Alleen

inbijzonderegevallen ishetmoge-
lijk eenbestaandevennootschap tege-
bruiken.Ditmagnamelijk slechtswan-
neerde feitelijkeactiviteitenvandezebv
ophetmoment van inbrengvergelijk-
baar zijnmetdie vande in tebrengenon-
derneming.Eenbijkomendevoorwaar-
de isdatdeaandelenvandebestaande
bvdooruals inbrenger zelfmoetenwor-
dengehouden.HannekeKroonenberg,
hoofdKenniscentrumVanLanschot,
wijst eropdatdeondernemerhet verzoek
voor toepassingvandegeruislozeom-
zetting schriftelijkmoet indienenbijde
Belastingdienst.Wordtergeenverzoek IL
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ingediend,danzaldeBelastingdienst
uitgaanvaneenruisendeomzetting.Er
zijn standaardvoorwaardenwaaraan
moetwordenvoldaan,wildeBelastingin-
specteurhet verzoekvoorgeruislozeom-
zetting inwilligen.

Fiscaal voordeel
Degeruisloze variant isfiscaal voordeli-
gerdande ruisendevariantwanneerde
stakingswinsthoger isdandemaxima-
le stakingslijfrenteaftrek.Ubrengthier-
bij eenzogrootdeel vandeonderneming
ruisend indatdestakingslijfrenteaftrek
optimaalwordtbenut. Stel, u voldoet aan
devoorwaardenwaarbiju inaanmer-
kingkomtvoorhetmaximalebedrag
van€227.126.Degoodwill bedraagt cir-
ca€340.000. Ineendergelijkgevalwordt
tweederdevandeonderneming inge-
bracht.Hierbij gaatdebvmetuals ib-on-
dernemereenvofofmaatschapaan.Na
enige tijdbrengtuhet resterendedeel
vandeonderneminggeruisloos in.Deac-
tiviteitenvandebvzijn ineendergelijk
geval vergelijkbaarmetdie vande in te
brengenonderneming.Uhebt viadeze
methodeoptimaal gebruikgemaakt van
defiscalemogelijkheden. ‘Alsu vanplan
bentdeondernemingbinnenvijf jaar te

verkopen, is ruisende inbrengfis-
caal aantrekkelijker’, steltVan

denBerg.Hij voegthieraan toe
datwanneeruvoor1april

een intentieverklaring
vooreenruisende in-
brenghebt,umet
terugwerkende
kracht tot1 janu-
ariuwonderne-

mingkunt inbren-
gen.Bij eengeruisloze

inbreng isdit tot 1 septem-
bermogelijk.

Kroonen-
bergbena-
druktdathet

belangrijk isna
tegaanofhetomzet-

tenvandeeenmanszaak
naareenbvwelfiscaal voor-

deelbiedt.De redenvoordeom-
zettingkanechterookgelegenzijn

inniet-fiscalemotieven, zoalshetbeper-
kenvandeaansprakelijkheid inprivé.

Kortom,hebtueenonderneming in
devormvaneeneenmanszaakenwiltu
deze inde toekomsteenbv-vormgeven,
dankuntuoverwegenuwonderneming
vooruitlopendopdeoverdrachtgeruis-
loosof ruisendomtezetten ineenbv.Dit
kan insommigegevalleneenbetere rou-
te zijndaneenstaking inde inkomsten-
belastingsfeer.Geletopdecomplexiteit
vanditonderwerp raad ikuaaneenadvi-
seur indearmtenemen.

RamónWernsen is financieel
planner en publicist.

Het maximale
bedrag aan
stakingswinst
dat mag worden
omgezet in een
fiscaal aftrekbare
lijfrente.

€454.237

Uitstel
U kunt de
stakings-
winst
omzetten
in een
lijfrente
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