BV of eenmanszaak?
Veel ondernemers kiezen een eenmanszaak of bv. Maar welke rechtsvorm past het best bij uw
bedrijf? Dit hangt af van verschillende keuzes die u maakt. Bijvoorbeeld over de inrichting van uw
organisatie, uw belastingvoordeel en het beperken van uw aansprakelijkheid.
Eenmanszaak

BV

Oprichting

Geen eisen

Akte van de notaris

Kapitaalinbreng

Geen eisen

Vanaf € 1,00

Bestuur

Eigenaar

Directie.

Andere organen

Geen

Aandeelhouders. Eventueel raad van
commissarissen

Aansprakelijkheid Zakelijk en privé voor 100%

In principe alleen de bv

Belasting

Inkomstenbelasting. Onder
voorwaarden mkb-winstvrijstelling en
ondernemersaftrek.

Vennootschapsbelasting en
inkomstenbelasting over salaris en
dividend.

Sociale zekerheid

Geen recht op
werknemersverzekeringen.

Geen werknemersverzekeringen
(behalve als ontslag tegen de wil van de
dga mogelijk is).

Aansprakelijkheid

Als u een eenmanszaak hebt, dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.
Met een bv bent u in principe niet aansprakelijk voor de schulden van uw bv.
Belastingen

Een eigenaar van een eenmanszaak betaalt inkomstenbelasting over de winst. Een bv betaalt
vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van
een bv betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn loon en over uitgekeerd dividend. Een bv heeft
een iets lagere belastingdruk dan een eenmanszaak, maar hogere kosten, onder meer door
jaarrekeningverplichtingen en accountantskosten. Een eigenaar van een eenmanszaak heeft onder

voorwaarden recht op zelfstandigenaftrek. Starters mogen extra startersaftrek toepassen.
Ondernemers die inkomstenbelasting betalen kunnen gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling.
Kiezen voor een eenmanszaak of BV?

De eenmanszaak biedt fiscale voordelen bij lage winst. Een bv is aantrekkelijker bij hogere winsten,
omdat het tariefsvoordeel dan groter is dan de extra aftrekmogelijkheden van de eenmanszaak. Een
ander voordeel van de BV is de beperking van de aansprakelijkheid. Verder spelen er bij de keuze
voor een BV vaak ook argumenten mee als imago, status en het eenvoudig kunnen overdragen of
verkopen van het bedrijf.

Omzetten eenmanszaak naar BV
Intentieverklaring

U hoeft in beginsel niet te wachten tot 31 december of 1 januari om uw onderneming in een B.V. om
te zetten. Dat kan ook halverwege het jaar, bijvoorbeeld per 1 juli, mits u op tijd een
intentieverklaring tot oprichting van de B.V. heeft laten registreren.
Voldoende uren?

Let er wel op dat u in het tijdvak van de “oude” eenmanszaak voldoende uren (meer dan 1.225) heeft
gemaakt om de zelfstandigenaftrek te kunnen toepassen!
Ruisende inbreng

Als u uw eenmanszaak inbrengt in een BV moet u met de fiscus afrekenen over de meerwaarde in uw
onderneming (de stakingswinst).
Tip

Door de stakingswinst te optimaliseren, krijgt de BV doorgaans meer afschrijvingspotentieel
waardoor in de BV belasting kan worden bespaard. Door een aantal stakingsfaciliteiten handig toe te
passen, kunt u voorkomen dat u in privé nu reeds belasting moet betalen. Lees maar eens verder.
Stakingsaftrek

Zo kunt u onder voorwaarden de stakingsaftrek (voorheen: stakingsvrijstelling) toepassen. Deze is
beperkt tot € 3.630,-.
Stakingslijfrente

U kunt de belastingheffing over de stakingswinst voorkomen door een lijfrente bij de BV te bedingen.

Als er in uw onderneming te weinig goodwill en stille reserves aanwezig zijn om optimaal gebruik te
kunnen maken van de stakingslijfrenteaftrek, kunt u een beroep doen op een arrest van de Hoge
Raad van begin 1999 (nr. 34.300). De Hoge Raad heeft hierin namelijk goedgekeurd dat bij de
overdracht van een onderneming aan een BV, een vergoeding kan worden bedongen voor
belastingschade die verband houdt met de omstandigheid dat voortaan geen gebruik meer kan
worden gemaakt van de zelfstandigenaftrek.
Bent u bijvoorbeeld nu 48 jaar en zet u uw onderneming om, dan kunt u in beginsel de
zelfstandigenaftrek over 17 jaar contant maken en daarover de belastingschade berekenen. Dat
bedrag kunt u vervolgens in een lijfrente stoppen en de BV kan erover afschrijven. Uit de praktijk
blijkt dat de fiscus akkoord is gegaan met deze benadering om de stakingswinst te verhogen!
Let op!
De berekening van de juiste hoogte van de stakingslijfrente is altijd lastig. Zo zult u onder meer
rekening moeten houden met de oudedagsreserve bij de aanvang van het jaar en de waarde van
pensioenaanspraken. Ook de in voorgaande jaren genoten lijfrentepremieaftrek en in een lijfrente
omgezette oudedagsreserves verminderen de hoogte van de stakingslijfrente. Dat geldt overigens
niet voor de vóór 1 januari 2001 genoten lijfrentepremieaftrek uit hoofde van de eerste tranche.

Geruisloze inbreng of Ruisende inbreng?
Als u uw eenmanszaak of (aandeel in een) vennootschap onder firma (hierna: onderneming) wilt
omzetten naar een besloten vennootschap (BV) dan kan dat op verschillende manieren.
Overdracht van een onderneming aan een door de ondernemer op te richten BV kan leiden tot
realisatie van stille reserves en goodwill (gezamenlijk te noemen: "meerwaarden") waarover
inkomstenbelasting verschuldigd is. Van meerwaarden is bijvoorbeeld sprake wanneer bepaalde
activa (zoals onroerende zaken, machines, auto's, voorraad etc.) een werkelijke waarde hebben die
hoger is dan de waarde die op de balans van de onderneming staat (boekwaarde). Meerwaarden
kunnen ontstaan doordat er sprake is van waardestijging (bijvoorbeeld van onroerende zaken) of
doordat (al dan niet willekeurig) te veel is afgeschreven op bepaalde activa.
U zult samen met uw Verdoorn Adviesgroep bij inbreng van een onderneming in een BV een keuze
kunnen maken tussen een zogenaamde ruisende inbreng en geruisloze inbreng. Wij kunnen voor u
uitrekenen of een ruisende inbreng of geruisloze inbreng voor u het voordeligste is. Hierna zullen wij
nader ingaan op de belangrijkste verschillen tussen de ruisende inbreng en geruisloze inbreng.

Geruisloze inbreng

De geruisloze inbreng is een fiscale faciliteit die geregeld is in de Wet op de inkomstenbelasting en
voorkomt fiscale afrekening over de meerwaarden in de onderneming. In essentie zet de BV de
onderneming voort tegen de "oude" boekwaarden. Er hoeft niet te worden afgerekend over
meerwaarden in de onderneming met de fiscus omdat de onderneming niet wordt gestaakt.
Verdoorn belastingadviseurs kan u nader informeren over de gevolgen van de geruisloze inbreng in
de BV voor de investeringsaftrek, desinvesteringsbijtelling, willekeurige afschrijving, etc.
Bij een keuze voor geruisloze inbreng dient aan verschillende voorwaarden te worden voldaan.
Tevens dient u een verzoek geruisloze inbreng in te dienen bij de belastinginspecteur. De
belastinginspecteur zal vervolgens reageren op het verzoek geruisloze inbreng met een beschikking
geruisloze inbreng. Wij zullen uiteraard het verzoek geruisloze inbreng voor u kunnen opstellen en
indienen.
Ruisende inbreng

Bij een ruisende inbreng moet u juist wel over de meerwaarden in uw onderneming met de fiscus
afrekenen. De meerwaarden in de onderneming geeft u in uw aangifte inkomstenbelasting in box 1
aan als stakingswinst. Van de aan te geven stakingswinst kunt u wel een klein bedrag aan
stakingsvrijstelling aftrekken. Verder kunt u tot bepaalde grenzen voor de stakingswinst een
lijfrenteverzekering (stakingslijfrente) afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij of bij een eigen BV.
Zo´n stakingslijfrente geeft recht op een periodieke uitkering (lijfrente-uitkering) vanaf een af te
spreken moment; bijvoorbeeld direct ingaand of uw pensioendatum. De premie is aftrekbaar van de
met inkomstenbelasting belaste stakingswinst. De stakingslijfrente kunt u dus ook bij uw eigen BV
afsluiten, zodat u geen premie naar een verzekeringsmaatschappij hoeft af te storten maar zelf de
beschikking houdt over het geld. Hierdoor wordt de belastingheffing over de stakingswinst uitgesteld
totdat de stakingslijfrente tot uitkering komt - bijvoorbeeld vanaf uw pensioendatum.
Ook een ruisende inbreng in de BV kan dus plaatsvinden zonder dat direct inkomstenbelasting
verschuldigd wordt.

