
Checklist enkele IB- aspecten en civielrechtelijke aspecten van huwelijkse voorwaarden

Hierna:
Gemeenschap van goederen is gvg
Huwelijkse voorwaarden is hvw 
Resultaat uit overige werkzaamheden is row
Ter beschikking stelling is tbs

Rubrieken Aandachtspunten

1. Verrekenbedingen en terminologie

a. Betekenis besteedbaar inkomen Een periodiek verrekenbeding wordt doorgaans niet nageleefd.
Het kan dan ook beter niet worden opgenomen. Moet het toch,
ben dan helder over het te verrekenen inkomen.
Omschrijving term "te verdelen besteedbaar inkomen" in hvw is  
vormvrij. een vage omschrijving leidt tot onduidelijkheid bij de 
verrekening resp afwikkeling. geef dus een duidelijke, 
gedetailleerde omschrijving in de hvw weer. Ook kan in de hvw 
of in een bijlage worden vastgelegd hoe zal worden gehandeld 
als de terminologie niet eenduidig is. 

b. Betekenis reeel beschikbaar Idem
vermogen

2. Toerekeningsproblematiek

a. Toepassing optimalisatie ogv 2.17 IB Vrije toerekening tussen partners. Dit is ook mogelijk indien 
sprake is van hvw. regel wel op welke wijze de IB-restitutie
wordt verdeeld. Immers, 2.17 druist in tegen deze hvw.

3. Fiscale aspecten (vermogensetikettering en terbeschikking stelling) tijdens huwelijk
indien geen gvg

a. Eigendom bezittingen, in Indien eigendom van de ondernemer: 
gebruik in eenmanszaak   vermogensetikettering bij ondernemer

Indien eigendom van de echtgenoot:
  ter beschikking stelling, dus row bij echtgenoot

Indien eigendom van beiden:
  geen gvg, dus bezit is een eenvoudige maatschap. Voor 50% 
  vermogensetikettering bij ondernemer, voor 50% row bij
  echtgenoot.

b. Eigendom bezittingen, in Indien eigendom van een van beiden:
gebruik in man/vrouw-firma   vermogensetikettering bij eigenaar. Indien ondernemings-
en gelijke winstverdeling   vermogen, box 1 werk. Indien privevermogen, dan box 3, en 

  voor het deel dat bij echtgenoot in gebruik is (diens aandeel in 
    vof) is sprake van row.

Indien eigendom bij beiden, ieder 50%:
  vermogensetikettering bij eigenaren. Indien ondernemings-
  vermogen, box 1 werk. Indien privevermogen, dan box 3, en 
  voor het deel dat bij echtgenoot in gebruik is (aandeel in vof)

   is sprake van row.
=> in dit laatste geval kruislingse ter beschikking stelling

c. Vof, ongelijke winstverdeling Kruislingse terbeschikking stelling nu ook baseren op  
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