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Fiscale eenheid vennootschapsbelasting 
 
Is aan de wettelijke vereisten voldaan ? 

Is de rechtsvorm van de beoogde moedermaatschappij een naamloze vennootschap, 
besloten vennootschap, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, dan wel een 
lichaam dat naar buitenlands recht is opgericht welke naar aard en inrichting vergelijkbaar is 
met de hiervoor naar Nederlands recht opgerichte vennootschappen? 1 

 

Is de dochtervennootschap een nv, bv, dan wel een daarmee naar aard en inrichting 
vergelijkbaar lichaam? 1 

 

Heeft de beoogde moedermaatschappij minimaal 95% van het juridisch en economisch 
eigendom van de aandelen van de dochtervennootschap of kleindochtervennootschap ? 

 

Lopen de (statutaire) boekjaren van de vennootschappen gelijk?  

Worden bij het bepalen van de winst dezelfde bepalingen toegepast? 
 

Zijn de vennootschappen feitelijk gevestigd in Nederland? 2  
Worden de aandelen van de dochtervennootschap niet door de moedermaatschappij als 
voorraad gehouden ? 

 

 

1 Ingeval van voeging van buitenlandse lichamen in een fiscale eenheid is het raadzaam contact op te 
nemen met uw regioadviseur.  

2 Onder bepaalde omstandigheden is het toegestaan om een in Nederland gelegen vaste inrichting in de 
fiscale eenheid op te nemen. 

 

Verzoek indienen (uiterlijk binnen 3 maanden na beoogde voegingsdatum) 
 

Het verzoek dient uiterlijk binnen 3 maanden na de beoogde voegingsdatum te zijn ingediend bij de 
belastingdienst waar de moedermaatschappij onder valt. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van de 
formulieren op de Belastingdienst.nl.  
 

Bezwaar maken tegen beschikking?   
Onder de huidige wetgeving worden er geen voorwaarden meer toegezonden ter acceptatie, maar wordt  
een beschikking toegezonden. Tegen deze beschikking kan binnen de wettelijke bezwaartermijn bezwaar 
worden ingediend. 
 

Entreeheffing verschuldigd? 
 

Bij de aanvang van de fiscale eenheid kunnen zogenaamde entreeheffingen verschuldigd zijn: 

 De moedermaatschappij moet bij aanvang van de fiscale eenheid de aandelen in de 
dochtermaatschappij te boek stellen op de waarde in het economische verkeer. Als de 
waarde in het economische verkeer meer bedraagt dan de boekwaarde, ontstaat daardoor 
een boekwinst. Meestal zorgt de zogenaamde deelnemingsvrijstelling dat deze boekwinst 
vrijgesteld is. In betrekkelijk uitzonderlijke situaties is toch vennootschapsbelasting 
verschuldigd. 

 Indien een in de fiscale eenheid op te nemen vennootschap een belang in een ander (niet in 
de fiscale eenheid op te nemen) lichaam heeft waarop de zogenaamde 
deelnemingsvrijstelling van toepassing is (bijvoorbeeld een aandelenpakket van ten minste 
5%), kan de voeging van deze vennootschap in de fiscale eenheid betekenen dat er ter zake 
van deze deelneming extra vennootschapsbelasting is verschuldigd. Dat kan het geval zijn 
als het aandelenbezit in die andere vennootschap enige tijd minder dan 5% heeft bedragen. 


