
 

Verzoek doorschuiving AB-claim bij juridische splitsing (artikel 4.41, lid 2 Wet IB 2001) en 

vaststelling verkrijgingsprijs (artikel 4.42, lid 2 Wet IB 2001) 

 

Aan de Belastingdienst/ [regionaam]  

Kantoor  [plaatsnaam]  

Postbus  [nummer]  

 [postcode en plaats]  

 

 

Betreft: verzoek om toepassing van de artikelen 4.41, lid 2 en 4.42, lid 2 Wet IB 2001 ten behoeve van 

 [naam] , wonende  [plaatsnaam] , BSN  [invullen nummer]  

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Namens de in hoofde genoemde cliënt verzoek ik u om toepassing van de artikelen 4.41, lid 2 en 

4.42, lid 2 Wet IB 2001. 

 

De feiten en omstandigheden zijn als volgt: 

 

• Cliënt tot  [datum]  voor  [percentagegetal]  % aandeelhouder van  [naam vennootschap] , 

gevestigd te  [plaatsnaam] , fiscaal nummer  [nummer] , (te noemen: de vennootschap); 

• Deze aandelen vormden voor cliënt een aanmerkelijk belang in de zin van afdeling 4.3 Wet IB 

2001; 

• Op  [datum]  heeft er een juridische splitsing plaatsgevonden als bedoeld in artikel 3.56 Wet 

IB 2001, waarbij de vennootschap de splitsende vennootschap is; 

• Het vermogen van de vennootschap is onder algemene titel overgegaan naar de verkrijgende 

vennootschap(pen)  [naam vennootschappen] , gevestigd te  [plaatsen] , fiscaal nummers 

 [nummers] ; 

•  [Bij deze juridische splitsing is de vennootschap opgehouden te bestaan] ; 

• In het kader van de juridische splitsing heeft cliënt aandelen verkregen in een verkrijgende 

vennootschap, te weten  [naam vennootschap] , gevestigd te  [plaatsnaam] , fiscaal 

nummer  [nummer] ; 

• Na de juridische splitsing bezit cliënt  [percentagegetal] % van de aandelen in de 

verkrijgende vennootschap; 

• Bij deze juridische splitsing heeft  [geen/ getal €]  bijbetaling in contanten plaatsgevonden; 

• Alle bij de juridische splitsing betrokken vennootschappen zijn/waren in Nederland gevestigd. 

 

Cliënt verzoekt hierbij het vervreemdingsvoordeel als bedoeld in artikel 4.16, lid 1 onderdeel d Wet IB 

2001 bij deze juridische splitsing niet in aanmerking te nemen.  

 

Tevens wordt hierbij verzocht om met toepassing van artikel 4.36 en artikel 4.42 lid 2 Wet IB 2001 de 

verkrijgingsprijs van de aandelen in de verkrijgende vennootschap voor cliënte bij voor bezwaar 

vatbare beschikking vast te stellen op  [getal €] .  

Dit is een evenredig deel van de verkrijgingsprijs die heeft gegolden voor de vennootschap. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 [naam verzoeker]     

 


