Voorwaarden fusievormen c.q. vormen van herstructurering
Vorm van
herstructurering

1 Bedrijfsfusie 14 vpb
(Besluit 12 augustus 2015)

Minimaal over te dragen

Tegenprestatie
voor overdracht

Terugwerkende kracht

Verliescompensatie

Winstsplitsing

Gehele materiele onderneming
of zelfstandig deel van een
materiele onderneming

Tegen aandelen/agio met
maximum creditering van
1% van hetgeen op de
aandelen is gestort, met
een maximum van € 4.500
per inbrenger

Maximaal 15 maanden
indien voor 1 oktober een
voorovereenkomst is
geregistreerd (terugwerkende kracht altijd
tot begin kalenderjaar)

De overdrager behoudt
de aanspraken. De verliezen gaan
gaan niet over.

Winstsplitsing indien overnemer wel
over voorwaarts compensabele
verliezen beschikt. Nafusieverliezen
wel achterwaarts verrekenbaar

Tegen aandelen/agio met
maximaal 10% creditering
van hetgeen op de
aandelen is gestort.
Na de fusie moet verkrijger
meer dan 50% van het stemrecht hebben in vennootschap

Geen terugwerkende
kracht

Niet van toepassing
wel lquidatieverliesregeling

Niet van toepassing

link: BLKB2015/520M

2 Aandelenfusie 3.55 IB
(ook aandelenruil)
(Besluit van 4 september 2012)
link: BLKB2012/101M)

Aandelen
verkrijgende vennootschap meer
dan 50% vd aandelen verwerven (evt. samen met reeds
bestaande aandelen)

3 Juridische (af)splitsing 3.56 IB
(Besluiten 27 januari 2015)
link: BLKB2015/33M
link: BLKB2015/38M

Kan enkel vermogensbestanddeel betreffen (effecten voor vbi)

Tegenprestatie is afhankelijk van wijze van afsplitsing
in beginsel tegen aandelen.

Terugwerkende kracht tot
aanvang boekjaar, indien
akte binnen 12 maanden
na aanvang boekjaar
passeert.
onder voorwaarden

Bij afsplitsing blijft
verlies achter.
Bij zuivere splitsing
gaan verliezen op
verzoek naar verkrijger.

Winstsplitsing indien verkrijgende
vennootschap over voorwaarts
compensabele verliezen beschikt

4 Juridische fusie 3.57 IB
(Besluit 27 januari 2015)

Gehele vermogen gaat onder
algemene titel over

Alleen bij driehoeksfusie
geheel tegen aandelen/
agio
Ivm vrijstelling overdrachtsbelasting:
tegen aandelen/agio met
maximaal 10% creditering
van hetgeen op de
aandelen is gestort

Terugwerkende kracht tot
aanvang boekjaar, indien
akte binnen 12 maanden
na aanvang boekjaar
passeert
onder voorwaarden

Verliezen verdwijnende
vennootschap gaan op
verzoek over op
verkrijgende rechtspersoon

Winstsplitsing
op ondernemingsniveau

Vermogensbestanddelen zonder
heffing over te dragen.
Indien overdracht een gehele
dan wel zelfstandig deel van een
materiele onderneming betreft
geldt afhankelijk van tegenprestatie vervreemdingsverbod
van 3 jaren ipv 6 jaren

Geen eisen gesteld aan
de tegenprestatie.
Indien overdracht tegen
aandelen plaatsvindt
(creditering van 1% met
max. van € 4.500)
dan is het vervreemdingsverbod beperkt tot 3 jaren

Bij aangaan FE
maximaal 3 maanden
terugwerkende kracht
(hoeft niet tot begin
kalenderjaar terug te
werken)
Bij verbreking geen
terugwerkende kracht!

Winstsplitsing
bij verrekening voorfusiewinsten of verliezen

Zie artikel 15 ah Wet Vpb 1969

link: BLKB2015/34M

5 Fiscale eenheid 15 VPB
(Besluit van 14 december 2010,
Link: DGB2010/4620M)
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