
 

Deze hand-out betreft de sheets van een lezing die is verzorgd 

ten behoeve van het Postacademisch Onderwijs 

Belastingwetenschap op 5 november 2015.  

Gezien de aard betreft dit geen volledige en genuanceerde 

behandeling van de aspecten van fusies en splitsingen. De 

sheets kunnen niet zelfstandig worden gelezen zonder de 

context van de lezing te kennen. Aan deze hand-out kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend.  

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot 
ons kantoor.  
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Indeling 

 

 

 

• Nationaalrechtelijke regelingen op hoofdlijnen inclusief 

belangrijkste verschillen 

• Recente ontwikkelingen op een rij 

• Europeesrechtelijke regeling 

• Ontgaan en ontwijken van belastingheffing 

• Voortzetting versus vervreemding 

• De standaardvoorwaarden en beleidsbesluiten 

• Capita 

– Winstsplitsing 

– Omzetbelasting 

– Loonbelasting 

 



Juridische systematiek 

 

 

 



Nationaalrechtelijke regeling 

hoofdlijnen (1) 

 

 

 

 

 

• Achtergrond is uiteraard dat bedrijfseconomisch wenselijk 

geachte herstructureringen niet fiscaal bemoeilijkt behoren 

te worden 

• Bovendien is uit de aard der zaak sprake van een 

tegenprestatie in natura en niet van een tegenprestatie in 

contanten, hetgeen derhalve zonder fiscale faciliteit tot een 

liquiditeitsprobleem zou leiden 

• Dit geldt zowel voor de nationale regeling als voor de 

supranationale regeling 

 



Nationaalrechtelijke regeling 

hoofdlijnen (2) 

 

 
• In alle gevallen dient claimbehoud gewaarborgd te zijn 

• Centrale kenmerken: 

– Doorschuiven van de fiscale claim naar andere aandelen, 

dan wel 

– Doorschuiven van fiscale claim naar andere 

belastingplichtige 

– Het stellen van voorwaarden en antimisbruikbepalingen 



Aandelenfusie, wettelijke bepalingen (1) 

 

 • 3.55 Wet IB 2001, kapstokartikel: 

Voordeel verkregen uit vervreemding van aandelen of winstbewijzen 

in het kader van een aandelenfusie hoeft niet in aanmerking te 

worden genomen. 

• Wanneer is sprake van een aandelenfusie: 

– In Nederland gevestigde vennootschap 

– Tegen uitreiking van aandelen of winstbewijzen, eventueel met 

bijbetaling 

– Een zodanig bezit verwerft in een in Nederland gevestigde 

vennootschap 

– Dat zij meer dan de helft van de stemrechten in laatstgenoemde 

vennootschap kan uitoefenen 



Aandelenfusie, wettelijke bepalingen (2) 

 

 • Buitenlandse lichamen (onderdeel b): 

– Zowel belastingplichtige als verkrijger zijn gevestigd in EU staat of EER 

staat 

– Tegen uitreiking van aandelen of winstbewijzen, eventueel met 

bijbetaling, 

– Meer dan de helft van de stemrechten kan uitoefenen 

• Buitenlandse lichamen (onderdeel c) 

– Een in Nederland gevestigde vennootschap 

– tegen uitreiking van aandelen of winstbewijzen, eventueel met bijbetaling 

– Een zodanig aandelenbezit verwerft in een buiten de EU of in een EER 

staat gevestigde vennootschap 

– Dat zij alle of nagenoeg alle stemrechten in die laatste vennootschap kan 

uitoefenen 

 



Aandelenfusie, wettelijke bepalingen (3) 

 

 • Ook van toepassing als reeds meer dan de helft 

respectievelijk nagenoeg alle stemrechten bezit en deze 

stemrechten door de aandelenfusie worden uitgebreid 

• Bijbetaling mag niet meer bedragen dan een tiende gedeelte 

van de nominale waarde van de uitgereikte aandelen  

(winstbewijzen zijn hierbij niet genoemd!) 

• Uit te reiken aandelen kunnen zowel gewone als preferente 

als slechts winstgerechtigde aandelen zijn 

• Slechts stemgerechtigde kan niet. 

 



Aandelenfusie, wettelijke bepalingen (4) 

 

 

 
• Tenzij de fusie in overwegende mate is gericht op het 

ontgaan of uitstellen van belastingheffing. 

• Wordt geacht daarop te zijn gericht indien de fusie niet 

plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals 

herstructurering of rationalisering van de actieve 

werkzaamheden van de bij de fusie betrokken rechtspersonen 

  



Aandelenfusie, wettelijke bepalingen (5) 

 

 

 

 

 

 

• Moet gaan om een vennootschap met aandelen of 
winstbewijzen 

– Niet wettelijk gedefinieerd. Fusierichtlijn vermeldt in 
bijlage I, deel A de relevante vennootschappen. 

– Voor bijv. Nederland zijn dat: 
o NV en BV 
o open c.v. 
o coöperatie, vereniging op coöperatieve grondslag, 
o onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging welke 

op onderlinge grondslag als verzekeraar of 
kredietinstelling optreedt 

o fonds voor gemene rekening 
o Andere Nederlandse rechtsvormen die aan de 

heffing van vennootschapsbelasting zijn 
onderworpen 

 



Aandelenfusie, wettelijke bepalingen (6) 

 

 

 

 

 

• Let er op dat de betrokken rechtsvormen voldoen en zo dat 

niet het geval is, dat de betrokken rechtsvormen anderszins 

gelijk worden behandeld aan een wel genoemde rechtsvorm 

• Ook van belang is dat niet voor alle landen de 

laatstgenoemde restcategorie is opgenomen, zie bijvoorbeeld 

Tsjechië en Estland. 

• Woonplaats aandeelhouder niet van belang. Uiteraard is dat 

wel een belastingplichtige in de zin van de wet. 

  



Aandelenfusie, wettelijke bepalingen (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vervolgens is deze definitie van een aandelenfusie alsmede de 

bepaling van overeenkomstige toepassing verklaard in: 

– Art. 4.41 Wet IB 2001 

– Art. 8 Wet Vpb 1969 

• En is van belang voor: 

– Art. 13h Wet Vpb 1969 (indien aandelen die geen deelneming 

vormden na fusie wel deelneming worden) 

– Art. 13i Wet Vpb 1969 (opgeofferd bedrag en teboekstelling op 

WEV minus buiten aanmerking gelaten voordeel) 

– Art. 25, lid 8, IW (uitstel wordt onder voorwaarden voortgezet) 

 



Bedrijfsfusie, wettelijke bepalingen (1) 

 

 

 

 

 

 

• Voor bedrijfsfusie is in de IB geen regeling getroffen. Wel kan 

men stellen dat art. 3.65 Wet IB 2001 een regeling voor 

bedrijfsfusie behelst. Daar gelden evenwel strenge nationale 

voorwaarden, zoals bijvoorbeeld dat slechts sprake kan zijn 

van inbreng in nieuw opgerichte bv of bv waarvan de 

activiteiten in de lijn liggen. 

• Beroep op fusieRL is niet mogelijk omdat die slechts ziet 

handelingen die worden verricht door een vennootschap. De 

ondernemer is geen vennootschap in de zin van de FusieRL 



Bedrijfsfusie, wettelijke bepalingen (2) 

  
• Art. 14 Vpb: 

– Belastingplichtige die 

– Gehele onderneming of zelfstandig gedeelte 

– Overdraagt tegen uitreiking van aandelen in overdrager, 

waaronder begrepen winstbewijzen, bewijzen van 

deelgerechtigdheid of lidmaatschapsrechten 

– Die belastingplichtige is of door de overname 

belastingplichtig wordt 



Bedrijfsfusie, wettelijke bepalingen (3) 

 

 

 

 

• Art. 14 Vpb: 

– Behoeft de winst niet in aanmerking te worden genomen, 
mits 

– Dezelfde winstbepalingsregels van toepassing zijn 
– Overnemer geen aanspraak heeft op voorwaartse 

verliesverrekening 
– Op vermindering i.v.m. voorkoming van dubbele belasting 
– Op toepassing innovatiebox 
– Op toepassing van de objectvrijstelling 
– Op toepassing van deelnemingsverrekening 
– Verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten 
– En latere heffing is verzekerd 

  



Bedrijfsfusie, wettelijke bepalingen (4) 

 

 

 

 
 
• Art. 14 Vpb: 

– Indien winst niet in aanmerking wordt genomen, treedt 
overnemer ten aanzien van alle verkregen 
vermogensbestanddelen in de plaats van de overdrager 

– Indien niet aan voorwaarden voldaan: verzoek mogelijk 
tot bedrijfsfusiefaciliteit onder toepassing van nadere 
voorwaarden 

– Verzoek moet voor de overdracht worden ingediend bij 
de inspecteur die is belast met de aanslagregeling van de 
overdrager. 

– Indien verkregen aandelen een deelneming vormen, 
wordt opgeofferde bedrag voor de verkregen aandelen 
gesteld op de fiscale boekwaarde verminderd met de 
egalisatiereserve, herinvesteringsreserve, 
oudedagsreserve 

 



Bedrijfsfusie, wettelijke bepalingen (5) 

 

 

 

 

• Bedrijfsfusiefaciliteit tenzij: 

– In overwegende mate gericht op het ontgaan of uitstellen 
van belastingheffing 

– Behoudens tegenbewijs is daarvan sprake indien 
bedrijfsfusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke 
overwegingen zoals herstructurering of rationalisering 
van de actieve werkzaamheden van de overdrager en de 
overnemer 

– Indien binnen drie jaren aandelen in OVERDRAGER of 
OVERNEMER geheel of ten dele, direct of indirect worden 
vervreemd aan een niet verbonden lichaam, worden 
zakelijke overwegingen behoudens tegenbewijs niet 
aanwezig geacht 

 



 

Bedrijfsfusie, nadere voorwaarden (6) 

 

 

 
• Op grond van lid 7 twee eisen: 

– Mogen slechts strekken ter verzekering 
van de heffing en invordering van 
belasting die verschuldigd zou zijn of zou 
kunnen worden indien de 
bedrijfsfusiefaciliteit buiten toepassing 
zou blijven 



Bedrijfsfusie, nadere voorwaarden (7) 

• Op grond van lid 7 twee eisen: 
– Voorts: kunnen voorwaarden worden gesteld m.b.t. 

o het bepalen van de winst 
o De toelaatbare reserves 
o Verrekening van verliezen 
o Vermindering ter voorkoming van dubbele belasting 
o Toepassing innovatiebox 
o Objectvrijstelling buitenlandse winsten 
o Toepassing deelnemingsverrekening 
o Verrekening buitenlandse ondernemingswinsten 
o Indien WEV bij bedrijfsfusie lager dan boekwaarde 



Juridische splitsing, wettelijke 
bepalingen (1) 

 
 
 

• Art. 14a Wet Vpb 1969 en art. 3.56 IB 2001: 
– Indien vermogen onder algemene titel overgaat, 
– Wordt de  

o Afsplitsende rechtspersoon geacht de 
vermogensbestanddelen die overgaan te hebben 
overgedragen 

o Splitsende rechtspersoon ten tijde van de splitsing 
geacht te zijn opgehouden uit zijn onderneming in 
Nederland belastbare winst te genieten 

–  afrekenen als hoofdregel 



Juridische splitsing, wettelijke 
bepalingen (2) 

 
 

• De winst behoeft niet in aanmerking te worden genomen, mits (bij 
Vpb plichtige lichamen) 
– Dezelfde bepalingen van toepassing zijn 
– Noch bij splitsende noch bij verkrijgende rechtspersoon 

aanspraak bestaat op voorwaartse verliesverrekening 
– Geen voorkoming van dubbele belasting 
– Geen innovatiebox 
– Geen objectvrijstelling 
– Geen deelnemingsverrekening 
– Geen verrekening buitenlandse ondernemingswinsten 
– En latere heffing is verzekerd 



Juridische splitsing, wettelijke 
bepalingen (3) 

 
 
 • Indien winst buiten aanmerking wordt gelaten, treedt 

verkrijgende rechtspersoon ten aanzien van verkregen 
vermogensbestanddelen in de plaats van (af)splitsende 
belastingplichtige 



Juridische splitsing, wettelijke 
bepalingen (4) 

 
 

• Splitsingsfaciliteit niet van toepassing indien 
– In overwegende mate gericht op het ontgaan of 

uitstellen van belastingheffing 
– Behoudens tegenbewijs is daarvan sprake indien 

bedrijfsfusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke 
overwegingen zoals herstructurering of rationalisering 
van de actieve werkzaamheden van de overdrager en de 
overnemer 

– k 
 
 

Indien binnen drie jaren aandelen in afsplitser of 
verkrijger geheel of ten dele, direct of indirect 
worden vervreemd aan een niet met splitser EN 
verkrijger verbonden lichaam, worden zakelijke 
overwegingen behoudens tegenbewijs niet aanwezig 
geacht 

Dit geldt alleen in Vpb, niet in IB 



Juridische fusie, wettelijke bepalingen (1) 
 
 

• Art. 3.57 IB 2001 en art. 14b Wet Vpb 1969 
• Van toepassing bij fusie naar NL recht, maar ook bij fusie 

naar buitenlands recht 
• De belastingplichtige die betrokken is bij een fusie wordt 

geacht zijn aandelen in de verdwijnende vennootschap ten 
tijde van de fusie te hebben vervreemd 

• Ook bij driehoeksfusie 
• De verdwijnende vennootschap wordt geacht ten tijde van 

de fusie zijn vermogensbestanddelen te hebben 
overgedragen aan de verkrijgende vennootschap alsmede 
wordt geacht ten tijde van de fusie te zijn opgehouden uit de 
onderneming in Nederland belastbare winst te genieten 



Juridische fusie, wettelijke bepalingen 
(2) 

 
 • De winst/verlies behoeft niet in aanmerking te worden 

genomen, mits 
– Zelfde bepalingen van toepassing zijn 
– Geen voorwaartse verliesverrekening 
– Geen voorkoming van dubbele belasting 
– Geen innovatiebox 
– Geen deelnemingsverrekening 
– Geen objectvrijstelling 
– Geen verrekening buitenlandse ondernemingswinsten 
– EN latere heffing is verzekerd 

• Indien niet voldaan: nadere voorwaarden 
• Belang indien geen winst: mogelijkheid verliesverrekening 
• Terugwerkende kracht mogelijk, mits gefaciliteerd 



Juridische fusie, wettelijke bepalingen 
(3) 

 
 

• Verkrijger treedt in de plaats van de verdwijnende 
vennootschap. 

• Dit geldt alleen voor verkregen vermogensbestanddelen. 
Echter, indien met verzoek: 
– Voorwaartse verliesverrekening 
– Deelnemingsverrekeningssaldo 
– Verrekening buitenlandse ondernemingswinsten 



Juridische fusie, wettelijke bepalingen 
(3) 

 
 • nadere voorwaarden 

– Mogen slechts strekken ter verzekering van de heffing 
en invordering van belasting die verschuldigd zou zijn of 
zou kunnen worden indien de bedrijfsfusiefaciliteit 
buiten toepassing zou blijven 

– Voorts: kunnen voorwaarden worden gesteld m.b.t. 
o het bepalen van de winst 
o De toelaatbare reserves 
o Verrekening van verliezen 
o Vermindering ter voorkoming van dubbele belasting 
o Toepassing innovatiebox 
o Objectvrijstelling buitenlandse winsten 
o Toepassing deelnemingsverrekening 
o Verrekening buitenlandse ondernemingswinsten 
o Indien WEV bij bedrijfsfusie lager dan boekwaarde 



Juridische fusie, wettelijke bepalingen 
(4) 

 
 

• Fusiefaciliteit niet van toepassing indien 
– In overwegende mate gericht op het ontgaan of 

uitstellen van belastingheffing 
– Behoudens tegenbewijs is daarvan sprake indien 

bedrijfsfusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke 
overwegingen zoals herstructurering of rationalisering 
van de actieve werkzaamheden van de overdrager en de 
overnemer 

–  hier dus geen driejaarstermijn opgenomen ten aanzien 
van vervreemding verkregen aandelen of verkregen 
vermogen 



Te verwerven vermogenstitel 

 

 • Aandelenfusie: 
Aandelen. Winstbewijzen, bewijzen van deelgerechtigdheid of 
lidmaatschapsrechten 

• Bedrijfsfusie: 
Aandelen, winstbewijzen, bewijzen van deelgerechtigdheid of 
lidmaatschapsrechten 

• Juridische splitsing: 
Aandelen, winstbewijzen en lidmaatschapsrechten. Bewijzen van 
deelgerechtigdheid 

• Juridische fusie: 
Aandelen, winstbewijzen en lidmaatschapsrechten. Bewijzen van 
deelgerechtigdheid 



Zekerheid vooraf 

 

 • Aandelenfusie: 
– Vooraf verzoek om beoordeling of sprake is van een 

aandelenfusie 
• Bedrijfsfusie: 

– Voor de overdracht een verzoek indienen of geen sprake 
is van ontgaan etc. 

– Bij vervreemding aandelen verzoek indienen, tijdstip 
staat niet genoemd, maar lijkt vanzelfsprekend dat dit 
ook vooraf moet zijn. 

• Juridische splitsing: 
– Voor de splitsing een verzoek indienen of geen sprake is 

van ontgaan etc. 
• Juridische fusie: 

– Voor de fusie een verzoek indienen of geen sprake is van 
ontgaan etc. 



Vergelijking 

 

 

  Aandelenfusie 

 

Bedrijfsfusie Afsplitsing Fiscale eenheid 

Inbreng van onderneming N.v.t. Ja Ja Ja 

Inbreng van één 
vermogensbestanddeel 

Ja, aandelen Nee Ja Ja 

Kunnen 
vermogensbestand-delen 
niet zijnde onderneming 
achterblijven 

N.v.t. Ja Ja Ja 

Opwaartse overdracht 
mogelijk 

N.v.t. Nee Nee Ja 

Leidt overdracht 
aandelen binnen drie jaar 
alsnog tot heffing 

N.v.t. Nee, mits ten tijde van 
de fusie geen sprake 
was van 
belastingontwijking of 
belastingvermijding 

Nee, mits ten tijde 
van de fusie geen 
sprake was van 
belasting-ontwijking 
of belasting-
vermijding 

Ja, beperkt tot stille 
reserves in verschoven 
vermogensbestanddele
n met mogelijkheid van 
beperking tot bedrag 
van stille reserves ten 
tijde van overdracht 

Juridische 
leveringshandelingen 
nodig 

Ja, voor de 
aandelen 

Ja Nee, althans de 
afsplitsing vormt een 
overgang onder 
algemene titel. 
Derhalve zijn 
afzonderlijke 
leverings-handelingen 
niet noodzakelijk. 

Ja 

Doorinbreng in 
kleindochter mogelijk 

Ja, tenzij gericht 
op ontgaan of 
ontwijken van 
belasting- 
heffing 

Ja, mits wordt voldaan 
aan voorwaarden 

Ja, mits wordt 
voldaan aan 
voorwaarden 

Ja, zowel binnen fiscale 
eenheid als wanneer 
doorinbreng plaatsvindt 
op basis van reguliere 
overdracht (eventueel 
onder toepassing 
fusiefaciliteit of 
afsplitsingsfaciliteit) 



Recente ontwikkelingen 

 

 



Inhoudelijke wetswijzigingen > 2013 

 

 • Fusierichtlijn: - 
• 3.55 IB: - 
• 3.56 IB: - 
• 3.57 IB: - 
• 4.41 IB: - 
• 14 Vpb: - 
• 14a Vpb: lid 12: 1-1-2013 valutaresultaten uitgesloten van 

winstsplitsingsbeperking 
• 14b Vpb: lid 9: 1-1-2013 idem 
• 14c Vpb: - 



Actualiteiten Jurisprudentie 

 

 

• Hof Den Haag, V-N 2013/21.13, Bedrijfsfusie: gebruikstermijn 
bedrijfsmiddelen gaat over op verkrijger: geen extra 
afschrijving 

• HvJEU, V-N 2013/2.25.2: verplichte reserve bij inbreng 
activa in deelneming is toegestaan en niet strijdig met 
Fusierichtlijn 

• Hof Den Haag 2 juni 2015, V-N 2015/52.21.38: Bedrijfsfusie: 
Geen fusiefaciliteit voor op handen zijnde verkoop og-
portefeuille 

• HR 5 juni 2015, V-N 2015/28.12: Aandelenfusie, 
driehoeksfusie valt onder vrijheid van vestiging omdat het 
gaat om verkrijgen van beslissende invloed. Aandelenfusie is 
niet gefaciliteerd omdat aandelen in moeder worden 
verkregen 

• Hof Den Haag 24 september 2014, V-N 2015/22.10: 
Bedrijfsfusie: Oude adviezen lagen niet aan inbreng van og 
ten grondslag. Geen zakelijke overwegingen 
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Actualiteiten regelgeving 

 

 
• Standaardvoorwaarden bedrijfsfusie dd. 12 augustus 2015, 

V-N 2015/44.12 
• Verzamelbesluit Juridische afsplitsing dd. 27 januari 2015, 

V-N 2015/16.16 
• Beleidsbesluit Juridische splitsing dd. 27 januari 2015, V-N 

2015/17.8 
• Beleidsbesluit Juridische fusie dd. 27 januari 2015,    V-N 

2015/18.10 
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Europeesrechtelijke regeling 

 

 
• Alleen voor: 

– Fusie 
– Splitsing 
– Bedrijfsfusie 
– Aandelenfusie 

• Niet voor 
– Fiscale eenheidsregime (HR 8 oktober 2010, nr.. 

08/04644, V-N 2010/52.18) 



Richtlijn 2009/133/EG van 19 oktober 2009 

 

 • Richtlijn betreft transacties waarbij vennootschappen uit 
twee of meer lidstaten zijn betrokken 

• Ook van toepassing op de verplaatsing van de statutaire 
zetel 

• Indien nationaalrechtelijke regeling gemodelleerd naar 
Fusierichtlijn, geldt de fusierichtlijn ook voor puur interne 
situaties (Leur-Bloem, HvJ EG 17 juli 1997, nr.. C-28/95, 
Pelati, HvJ EU 18 oktober 2012, nr. C-603/10) 

• Beoordeling of is gemodelleerd naar Fusierichtlijn ligt bij 
nationale rechter (Pelati, punt 19) 



Richtlijn 2009/133/EG van 19 oktober 2009 

 

 • Fusierichtlijn kent twee grondvormen: 
– Fusie, splitsing of gedeeltelijke splitsing, waarbij 

ingebrachte activa in onderlinge samenhang beschouwd een 
vi gaan vormen van de verkrijgende vennootschap en 
waarbij inbrenger verdwijnt 

– Inbreng van activa 
• Art 2 FusieRL definieert het begrip fusie 

– Activa en passiva van het vermogen van één of meer 
vennootschappen gaan in hun geheel over op een andere 
vennootschap 

– Ontbinding zonder liquidatie 
– Uitreiking van bewijzen van deelgerechtigdheid aan de 

deelgerechtigden in vermogen ontbonden vennootschap 
(tenzij verkrijger alle bewijzen al bezit) 

– Met maximale bijbetaling in geld van 10% van de nominale 
waarde 
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• Fusie: Met maximale bijbetaling in geld van 10% van de 

nominale waarde 
– HvJ EG 5 juli 2007, nr. C-321/05 (Hans Markus Kofoed) 

bijbetaling in geld heeft betrekking op geldprestaties die 
een werkelijke tegenprestatie zijn voor de verkrijging, 
prestaties die bindend zijn overeengekomen. 
Dividenduitkeringen vormen derhalve geen bijbetaling, 
tenzij deze bindend zijn overeengekomen in verband met 
de verkrijging. 



Richtlijn 2009/133/EG van 19 oktober 2009 

 

 • Bewijzen van deelgerechtigdheid (1) 
– HR 24 februari 2012, nr.. 10/04792, BNB 2012/130 is 

daarop ingegaan op basis van analyse taalversies 
fusieRL 

– De richtlijngever heeft naar redelijkerwijs niet voor 
twijfel vatbaar is zowel voor overdrager als overnemer 
het oog gehad op lichamen met een in aandelen of 
soortgelijke deelgerechtigdheden verdeeld kapitaal 
Coöperatie heeft niet uit hoofde van haar wettelijke 
structuur een in aandelen verdeeld kapitaal. Dat kan wel 
statutair. Indien dat ontbreekt is geen sprake van een 
vennootschap in de zin van de richtlijn, aldus de HR 
zonder prejudiciële vraag 
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 • Bewijzen van deelgerechtigdheid (2) 
– Dat geldt evenzeer voor bijschrijvingen op individuele 

ledenrekeningen, nog daargelaten of een dergelijke 
bijschrijving kwalificeert als een uitgifte van aandelen 
etc. 



Richtlijn 2009/133/EG van 19 oktober 2009 

 

 • Splitsing 
– Activa en passiva van het vermogen van een 

vennootschap 
– Gaan als gevolg van en op het tijdstip van ontbinding 

zonder liquidatie in hun geheel over op 
– Twee of meer reeds bestaande of nieuwe 

vennootschappen 
– Tegen uitgifte van bewijzen van deelgerechtigdheid 
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 • Splitsing 
– Bestaande vennootschap is verkrijger: 

Geen eisen aan aard en omvang van de verkregen activa en 
passiva, er hoeft geen causaal verband daartussen te zijn 

– Bij een gedeeltelijke splitsing dient het te gaan om één of meer 
takken van bedrijvigheid die overgaan op één of meer 
bestaande of nieuwe vennootschappen 

– Ook dient een tak van bedrijvigheid achter te blijven bij een 
gedeeltelijke splitsing. Als dat niet zo is, kan eventueel een 
beroep worden gedaan op de regeling voor inbreng van activa 
die die eis niet stelt 



Richtlijn 2009/133/EG van 19 oktober 2009 

 

 
• Inbreng van activa 

– Rechtshandeling waarbij een vennootschap zonder 
ontbonden te worden haar gehele vermogen dan wel één 
of meer takken van bedrijvigheid inbrengt 

– Kan zowel nieuwe als bestaande vennootschap zijn 
– FusieRL lijkt bijbetaling in geld niet te erkennen. 

Daarmee wijkt dit af van de bedrijfsfusiefaciliteit, waar 
tot 1% van het gestorte kapitaal met een maximum van € 
4500, als afrondingcreditering kan worden gebruikt. 
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 • Tak van bedrijvigheid 
– Bij gedeeltelijke splitsing en bij inbreng van activa moet 

hetgeen wordt ingebracht een tak van bedrijvigheid 
vormen 

– Bij gedeeltelijke splitsing dient tevens een tak van 
bedrijvigheid achter te blijven 

– Definitie is gegeven in art. 2, onderdeel j, fusieRL:  
“het totaal van de activa en passiva van een afdeling van 
een vennootschap die uit organisatorisch oogpunt een 
onafhankelijke exploitatie vormen, dat wil zeggen een 
geheel dat op eigen kracht kan functioneren” 
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 • HvJ EU 15 januari 2012, nr.. C-43/00 (Andersen og Jensen 
ApS ook wel Randers Sports) 
– Aandeelhouders moesten borg verlenen voor 

financiering die anders niet zou zijn verstrekt. Daardoor 
aan twijfel aan zelfstandige exploitatiemogelijkheden 

– Gaat om zelfstandige exploitatie zonder dat hiervoor een 
bijkomende investering of inbreng nodig is 

– Dat bankkrediet onder normale omstandigheden wordt 
opgenomen staat daaraan niet in de weg, ook niet als 
aandeelhouders borg staan 

– TENZIJ: o.g.v. financiële situatie moet worden 
aangenomen dat overnemer niet op eigen kracht kan 
voortbestaan, hetgeen aan de orde is als inkomsten te 
laag zijn om rente en aflossing te voldoen 

– Ter beoordeling van nationale rechter 
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 • HR 30 november 2012, nr.. 11/00167, BNB 2013/32: 
– In dat geval werd als onderdeel van ingebrachte activa 

en passiva een pand ingebracht. Dat pand werd direct 
doorovergedragen 

– Onder die omstandigheid kunnen resterende 
vermogensbestanddelen geen tak van bedrijvigheid 
vormen. 

– Nationaalrechtelijk wordt daarbij getoetst of sprake is 
van een geheel dat zelfstandig als onderneming kan 
functioneren 

– Een pakket aandelen kwalificeert derhalve (in principe) 
niet. Mogelijk wel indien deze kwalificeren als 
grootkoopman 

– Indien beëindiging activiteiten is voorzien, is 
fusiefaciliteit niet van toepassing (HR 9 mei 2003, nr.. 
37 553, BNB 2003/331) 
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• Fusierichtlijn gaat uit van premisse dat de ingebrachte 

activa en passiva een vaste inrichting gaan vormen van de 
verkrijgende vennootschap 

• Stille reserves daarin en daarop betrekking hebbende 
reserves mogen niet worden belast 

• Reserves die op overige activa en passiva zien, mogen wel 
worden belast. 

• Indien andere winstbepalingsregels gelden voor activa en 
passiva die tot vi-vermogen gaan behoren, mag ook 
belastingheffing plaats vinden. 
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• Positie van de deelgerechtigde (art. 8 FusieRL) 

– De toekenning van bewijzen van deelgerechtigdheid mag 
niet leiden tot enige belastingheffing 

– Voorwaarde is wel dat de fiscale waarde niet hoger 
wordt gesteld 

– Later behaalde winst bij vervreemding kan wel in de 
heffing worden betrokken 

– Eventuele bijbetalingen kunnen op reguliere wijze in de 
heffing worden betrokken 

– Indien verkrijgende vennootschap bewijzen van 
deelgerechtigdheid bezit in inbrenger, worden bewijzen 
aan zichzelf uitgereikt. Ook gaan dan bewijzen teniet: 
belastingheffing mag niet, tenzij deelneming van minder 
dan 10% (waarvan is onduidelijk) 



Ontgaan of ontwijken van 

belastingheffing 

 

 



Ontgaan of ontwijken van 

belastingheffing (1) 

 

 
• FusieRL: de facilitering kan worden geweigerd als deze 

belastingfraude of ontwijking tot doel heeft, of als de fusie 
tot gevolg heeft dat niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden die vereist zijn voor 
werknemersvertegenwoordiging 

• De fusie of splitsing mag niet in overwegende mate zijn 
gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing 

• Bij bedrijfsfusie en splitsing geldt daarbij in Vpb als 
bijzonderheid dat driejaarstermijn is opgenomen 



Ontgaan of ontwijken van 

belastingheffing (2) 

 

 
• HvJ EU 20 mei 2010, nr. C-352/08 (Zwijnenburg), V-N 

2010/24.14: 
Alleen het ontgaan van belastingen die binnen de 
werkingssfeer van de FusieRL vallen, vormt reden de 
fusiefaciliteit te onthouden 

• Een vervreemdingsvoornemen staat niet aan 
fusiefaciliteiten in de weg: pas wanneer ontgaan of ontwijken 
het hoofddoel is, is dat het geval 

• Beoordeling naar toestand ten tijde van obligatoire 
overeenkomst (HR 10 oktober 2008, nr.. 43 409, BNB 
2009/28) 



Ontgaan of ontwijken van 

belastingheffing (3) 

 

 • Foggia (V-N 2011/62.28): gebrek aan activiteiten en 
aanwezigheid van aanzienlijke verliezen kunnen doen 
vermoeden dat sprake is van onzakelijk handelen, zelfs als 
door de fusie kostenbesparingen kunnen worden behaald 

• Splitsing primair gericht op uitkoop aandeelhouder is 
onzakelijk 

• Gebrek aan materiele onderneming is geen probleem (HR 4 
februari 1998, nr.. 30 074, BNB 1998/176) 



Ontgaan of ontwijken van 

belastingheffing (4) 

 

 • Het feit dat er zakelijke overwegingen zijn, betekent niet dat 
het samenstel van rechtshandelingen geen ontwijking of 
ontgaan impliceert (HR 11 juli 2008, nr.. 43 144, V-N 
2008/34.14, punt 4.3.3.). 

• Uitstel van belastingheffing strijdig met FusieRL: 
– Indien sprake is van een zodanig uitstellen van 

belastingheffing dat strijd met doel en strekking met de 
Fusierichtlijn ontstaat (HR 29 juni 2013, nr. 10/00807, 
BNB 2012/261). Uitstel conform strekking is toegestaan, 
uitstel in strijd met doel en strekking niet. 

–  Grens is onduidelijk  



Ontgaan of ontwijken van 

belastingheffing, casus 
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Ontgaan of ontwijken van 

belastingheffing (casus) 
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Standaardvoorwaarden 

Bedrijfsfusie (1) 

 

 • 1: 
Verdwijnende vermogensbestanddelen en 
vermogensbestanddelen buiten bereik Nederlandse heffing, 
worden afgerekend 

• 2: 
Innovatiebox 

• 3: 
13c deelneming, blijft van toepassing 

• 4: 
Latent liquidatieverlies en winstsplitsing 

 



Standaardvoorwaarden 

Bedrijfsfusie (2) 

 

 • 5: 
Latent liquidatieverlies objectvrijstelling 

• 6: 
Overdrager is stichting of vereniging 

• 7: 
Verrekening van verliezen 

• 8: 
Deelnemingsverrekening, winstsplitsing 

• 9: 
Verrekening buitenlandse ondernemingswinst volgens 
winstsplitsing 

 



Standaardvoorwaarden 

Bedrijfsfusie (3) 

 

 • 10: 
Buitenlandse bronbelasting 

 



(Standaard)voorwaarden 

Juridische fusie (1) 

 

 
• Voorwaarde 1, vermogen dat verdwijnt of bereik Vpb verlaat, 

dient te worden geherwaardeerd, schulden die verdwijnen 
worden gewaardeerd op de WEV van de corresponderende 
vordering, idem 13c inzake afgewaardeerde vorderingen. 
Ook voor hoogrentende schulden geldt dit, waardoor 
verliesneming plaatsvindt bij schuldenaar en winstneming bij 
schuldeiser. Positie onzakelijke en ODR leningen is 
onduidelijk.  

 



(Standaard)voorwaarden 

Juridische fusie (2) 

 

 • 2: 
opwaarderingsreserve gaat over 

• 2a: 
innovatiebox gaat over 

• 3: 
latent liquidatieverlies loopt mee in winstsplitsing, mag 
worden verrekend met jaarwinst bij liquidatie, restant is 
liquidatieverlies 

• 4: 
latent stakingsverlies objectvrijstelling 

 



(Standaard)voorwaarden 

Juridische fusie (3) 

 

 
• 5: 

Verliesverrekeningsregels 
• 6: 

Deelnemingsverrekening 
• 7: 

Buitenlandse ondernemingswinsten ex 23d 
• 8: 

Winstsplitsing bij voortwenteling niet verrekende 
bronbelasting 

 



Capita 

 

 



Verliesverrekening (1) 

 

 
• O.g.v. art. 6 FusieRL dienen verliezen van de vi bij fusie over 

te gaan op verkrijgende vennootschap. Dit geldt niet bij 
splitsing. Als voorwaarde geldt dat bij nationale fusie 
verliezen ook over zouden gaan naar verkrijger 

• Let evenwel op “altijd ergens benadering” 

 



Verliesverrekening (2) 

 

 
• Ingeval van voorwaartse verliesverrekening zijn 

(standaard)voorwaarden van toepassing 
• Bij bedrijfsfusie met reeds bestaand lichaam komen 

winstsplitsingsregels aan de orde 
– Resultaat overgangsjaar bestaat uit drie componenten: 

o Resultaat voorafgaande aan overgangstijdstip 
o Resultaat daarna uit overgenomen onderneming 
o Resultaat daarna uit eigen activiteiten 

– Binnenjaarse verliesverrekening is mogelijk in 
overgangsjaar (behoudens art. 20a Wet Vpb 1969) 

 



Verliesverrekening (3) 

 

 

• Bedrijfsfusie 
– Verliezen overdrager blijven in principe achter, tenzij 

bedrijfsfusie leidt tot einde belastingplicht, mits 
o Overdrager draagt gehele onderneming over 

(behalve indien buitenlands belastingplichtig) 
o Overdracht is niet in overwegende mate gericht op 

ontgaan of uitstellen van belastingheffing 
o Gezamenlijk verzoek, waarvan tijdstip onduidelijk is 

– Verliezen overnemer alleen verrekenbaar middels 
winstsplitsing 
o Voorwaartse verliesverrekening mogelijk met alle 

winsten, zolang niet afkomstig uit overgenomen 
onderneming 

o  Praktische afspraken over deze winstsplitsing, 
denk ook aan synergievoordelen 

– Bij achterwaartse verliesverrekening geen beperking 

 



Verliesverrekening (4) 

 

 
Jaar 1 2 3 4 5 6 

Oorspronkelijke onderneming -100 -550 -75 25 300 175 

(-125=50) 

Cumulatief per einde jaar -100 -650 -725 -700 

(-675) 

-375 -200 

(-150) 

Overgenomen onderneming 200 100 120 75 100 -125 

(0) 

Cumulatief 200 300 420 495 595 470 

Gezamenlijke winst in het jaar       100 400 50 

Belaste jaarwinst (na 

verliesverrekening) 

      75 100 0 



Verliesverrekening (5) 

 

 
• Juridische afsplitsing 

– Conform bedrijfsfusie, waarbij overigens is vermeld dat 
voorwaartse verliesverrekening alleen mogelijk is met 
winsten uit de voorheen gedreven onderneming, 
achterwaartse verrekening is mogelijk. 

• Juridische splitsing 
– Conform, waarbij overigens is vermeld dat voorwaartse 

verliesverrekening alleen mogelijk is met winsten uit de 
voorheen gedreven onderneming. 

– Bovendien is achterwaartse verrekening mogelijk met 
winsten van de splitsende rechtspersoon, door die 
winsten toe te bedelen aan de verkrijger (alleen bij 
geruisloze splitsing) 

 



Verliesverrekening (6) 

 

 
• Juridische fusie 

– Conform, met optieregeling om nafusieverliezen op 
verzoek te verrekenen met voorfusiewinsten van 
verdwijnende vennootschap, maar alleen indien met 
verzoek om voorwaarden en mits causaal verband 

 



Omzetbelasting 

 

 • Art. 37d Wet OB 1968 
– Overgang van een geheel of een gedeelte van een 

algemeenheid van goederen 

 



Loonbelasting 

 

 
• Art. 10a: Ingeval van aandelenfusie, splitsing, fusie vormt 

wijziging voorwaarden optierecht of vervanging daarvan niet 
de uitoefening of vervreemding van het optierecht 

• Let er op dat ten aanzien van personeel veelal sprake zal 
zijn van de overgang van een onderneming en derhalve de 
dienstbetrekkingen overgaan. Dit geldt evenwel niet voor 
personen in fictieve dienstbetrekking 

 



Kop 1 in het blauw 

Kop 2 in het grijs 

 

 



Kop 1 in het blauw 

Kop 2 in het grijs 

 

 


