
Checklist IB-aspecten van echtscheiding 

Hierbij wordt verondersteld dat sprake is van een algehele huwelijksgoederengemeenschap (hgg), 
dan wel een beperkte (bhgg), waarbij de onderneming, BV of eigen woning tot deze gemeenschap
behoort.

Rubrieken Aandachtspunten

1. Eenmanszaak Gedreven door een van de echtgenoten

a. Voortzetting door partner- Toepassing van 3.59-1 en -2. stille reserves en For  
ondernemer. gaan geruisloos over naar voortzetter.

b. Voortzetting door partner-niet Toepassing 3.59-2 slechts voor de helft
ondernemer

c. Overbedelingsschuld Vermogensetikettering schuld: niet automatisch 
ondernemingsvermogen indien ondernemer voortzet.
kan privevermogen zijn.

d. For-dotatie Na uitkoop partner, indien schuld ondernemings-
vermogen, beperking For-dotatie mogelijk ivm lager of
negatief ondernemingsvermogen

e. Geruisloze doorschuiving Artikel 3.59 is niet facultatief, dus verplicht doorschuiven

2. Vennootschap onder firma Gedreven door beide echtgenoten

a. Voortzetting door een van firmanten Indien belang (liquidatiewinst) 50/50 verdeeld:
stel de man pas de vier-kwarten-benadering correct toe, nl

deel a, fiscaal man, vermogensrechtelijk vrouw 25%
deel b, fiscaal man, vermogensrechtelijk man 25%
deel c, fiscaal vrouw, vermogensrechtelijk man 25%
deel d, fiscaal vrouw, vermogensrechtelijk vrouw 25%
toepassing 3.59-2 verplicht voor deel a en c
toepassing 3.63 facultatief voor deel d
met deel b gebeurt niets.

b. Andere winstverdeling dan 50/50 Indien belang anders dan 50/50 verdeeld:
pas de vier-kwarten-benadering naar rato toe

c. For Gaat bij toepassing 3.59-2 verplicht over op voortzetter,
mits voldoende ondernemingsvermogen

Gaat bij toepassing 3.63 niet over, nu beiden geen partner
van elkaar meer zijn. Tenzij ontbinding vof voor einde partnerschap IB
Is alleen van belang indien onderneming niet tot hgg of bhgg behoort.

3. BV

a. Geruisloze doorschuiving AB-claim Verkrijger is binnenlands belastingplichtige
rekent het belang tot zijn binnenlands vermogen
en verdeling vindt plaats binnen 2 jaar na ontbinding hgg  
ontbinding hgg is miv 01012012 van rechtswege reeds bij aanvraag echtscheiding
verdeling hgg vergt notariele akte van levering, ook als voortzetter al enig aandeelhouder is !!!

b. Afrekenen AB-claim Kan, naar keuze

c. Afrekening ex-echtgenoot met cash 1. Dividenduitkering
uit de BV 2. Inkoop

3. Familierechtelijke holdingconstructie
4. Afstempeling (indien mogelijk)

d. Inkoop Dit kan na 1 oktober 2012 voor nagenoeg het gehele kapitaal plaatsvinden. Let wel op uitkeringstoets.
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