Is een bv niet voordeliger?
16 november 2011
Ondernemers met een eenmanszaak, of een aandeel in een firma moeten zich elk jaar opnieuw
afvragen of het niet voordelig is om hun onderneming om te zetten in een bv. Het verschil in
belastingdruk tussen een bv en een persoonlijke onderneming, zoals een eenmanszaak of een
aandeel in een firma, wordt steeds groter. De druk van de vennootschapsbelasting op de eerste €
200.000 winst in de bv komt uit op 20%. Bij een onderneming die onder de heffing van
inkomstenbelasting valt, worden bij een dergelijk winstniveau alle tariefschrijven geraakt, te
beginnen met een heffing in de eerste schijf van 33%, en oplopend tot 52%. Dat verschil met de
vennootschapsbelasting kan niet worden goedgemaakt met de MKB-winstvrijstelling en/of de
zelfstandigenaftrek. Het devies is dan ook duidelijk: ondernemers die winst van enige omvang
maken, moeten nagaan of zij niet beter hun onderneming in een bv kunnen omzetten. Zeker als er
naar verwachting ook de komende jaren een goede winst zal worden behaald. Dat levert op
liquiditeitsbasis een substantieel voordeel op. Bij de bv-belastingdruk moet nog wel rekening worden
gehouden met een aanmerkelijk-belangheffing van 25% over de winstreserves in de bv, maar die
heffing kan zonder al te veel problemen langdurig worden uitgesteld.
Nú is het een geschikt moment om de cijfers voor
deze afweging op een rij te zetten. Want als u nog dit
jaar – bijvoorbeeld per 1 november – als bv verder
wilt, moet u direct actie ondernemen.
Bij omzetting van de eenmanszaak en dergelijke in
een bv moet met de fiscus afgerekend worden over
de stille reserves en goodwill (de stakingswinst).
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van diverse
fiscale faciliteiten. Naast de omzetting mét fiscale
afrekening kan de eenmanszaak ook fiscaal geruisloos
in een bv worden omgezet. De wet stelt daartoe
diverse voorwaarden. Overleg met uw adviseur welke
methode in uw situatie de beste is.
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