
Voorbereiding bedrijfsoverdracht BV, E.421, 5-2-2016 

 

1

Voorbereiding bedrijfsoverdracht BV 

 

In dit model wordt ingegaan op de meest voorkomende gevolgen van verkoop van de onderneming 

vanuit de BV voor de heffing van Vpb, IB, BRV en SW. Het model kan worden gebruikt voor het 

verkoopklaar maken van de BV. 

 

� beoordeling vanuit positie verkoper/verkopende BV’s. 

 

1. Tijdstip staking 

Wanneer zal bedrijfsoverdracht plaatsvinden:  

- bepaal op basis van (het verwachte) tijdstip van sluiten van de overeenkomst het moment 

waarom moet worden afgerekend over stille reserves (activa/passiva transactie) of over de AB 

winst (aandelentransactie) en eventueel overdrachtsbelasting (in beide gevallen). 

� is er nog tijd voor planning? 

 

Tip:  Vaak gelden voor toepassing van fiscale faciliteiten termijnen. Het is daarom verstandig ruim 

voor bedrijfsoverdracht een en ander bespreekbaar te maken met cliënt. Denk aan een 

periode van 5 jaar voor overdracht.  

 

2. Waardering onderneming en slotbalans 

Stel de (verwachte) slotbalans van de BV (enkelvoudige structuur) of BV’s (holdingstructuren) op naar: 

- fiscale balanswaarden; 

- verwachte verkoopwaarde; 

Geef daarbij aan welke activa en passiva:  

- verkocht worden aan de bedrijfsopvolger; 

- verkocht worden aan een derde; 

- verkocht worden aan de aandeelhouder(s). 

Stel voor zover van toepassing de (verwachte) slotbalans van het door de aandeelhouder/natuurlijk 

persoon aan de B.V. ter beschikking gestelde vermogen op naar: 

- fiscale balanswaarden; 

- verwachte verkoopopbrengst. 

Geef daarbij aan welke activa en passiva:  

- verkocht worden aan de bedrijfsopvolger; 

- verkocht worden aan een derde; 

- overgaan naar het privévermogen van de aandeelhouder(s). 

 

Let op het volgende 

 

Etikettering en waardering ter beschikking gesteld vermogen 

Door wie wordt (in fiscaal opzicht) het vermogen ter beschikking gesteld? Corrigeer zo nodig ‘oude’ 

jaren. Bestaat reden om aan te nemen dat de boekwaarde van dit TBS vermogen met toepassing van 

de foutenleer gecorrigeerd kan worden?  

 

Samenwerkingsverband 

Indien sprake is van een samenwerkingsverband waarvan de over te dragen onderneming deel 

uitmaakt: houd rekening met de bepalingen rond waardering en winstverdeling in de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

Waardering vermogen BV(‘s) 

Ga voor het bepalen van de maximale verkoopwaarde uit van het bepaalde in artikel 21 SW 1956: 

voor 2010 en volgende jaren bepaalt lid 12 dat moet worden uitgegaan van de waarde ‘going 

concern’, maar van ten minste de liquidatiewaarde. Raadpleeg uw adviseur voor het bepalen van de 


