
Als de onderneming uitgroeit, kan het 
echter aantrekkelijk zijn om over te 
stappen naar een BV. In deze column licht 
ik toe waarom een BV interessant kan zijn 
en noem ik de mogelijkheden die er zijn om 
over te gaan naar de BV. 

Wat maakt een BV voor mij interessant?

Afscheiden privé-vermogen
Dit juridische aspect is belangrijk. De BV is 
een aparte rechtspersoon. Dit betekent dat 
de BV zelf aansprakelijk is voor schulden 
of een faillissement. Een BV kan dus een 
middel zijn om je privé vermogen veilig 
te stellen voor zakelijke schuldeisers of 
claims. Dit is vaak de reden om voor een 
BV te kiezen, zeker als de zakelijke risico’s 
toenemen. Uiteraard kent het ook zijn 
grenzen. Vaak zal een bank willen dat 
er in privé wordt meegetekend bij een 
financiering. Daarnaast moet er netjes 
worden gehandeld door de BV en door u als 
bestuurder. 

Fiscale motieven
Als de resultaten toenemen is het ook 
fiscaal interessant om over te stappen 
naar een BV. Het belastingtarief is voor 
een BV behoorlijk lager (15% over de 
eerste € 245.000; daarboven 25%) dan 
in privé. Als directeur moet u een salaris 
ontvangen dat aan bepaalde eisen voldoen. 
Dit salaris is belast met loonheffing en 
is dus zwaarder belast. Over de niet 
uitgekeerde winst moet ooit een keer box 
2-heffing worden betaald (nu: 26,9%). De 
uiteindelijke belastingdruk in privé verschilt 
per geval. Globaal kan worden gesteld 
dat de BV in 2021 vanaf een winst van € 

125.000 al interessant kan zijn. In 2022 
zal de 15%-schijf voor de BV zelfs worden 
verlengd tot € 395.000!

Andere motieven
Er zijn ook nog andere motieven om voor 
een BV te kiezen, zoals:
•  Als u overweegt uw onderneming te 

verkopen, waarbij sprake is van een 
behoorlijke meerwaarde.

•  Als u een onderneming wilt overnemen 
of een samenwerking wilt aangaan.

•  Als u extern kapitaal wilt aantrekken.

Hoe zet ik mijn onderneming om in een 
BV?

Als u uw onderneming naar een BV wilt 
omzetten, dan kunt u dat op drie manieren 
doen:

1. Activa-passiva transactie
De activa-passiva transactie is de snelste 
manier (maar vaak niet de voordeligste!). Je 
richt een BV op bij de notaris en verkoopt 
vervolgens alle bezittingen en schulden 
van uw onderneming aan de BV. In privé 
betaalt u inkomstenbelasting over de 
overdrachtswinst. 

2. Ruisende inbreng
Bij een ‘ruisende’ inbreng rekent u - net 
zoals bij de activa-passiva transactie 
- inkomstenbelasting af over de stille 
reserves. Een voordeel is dat dit ook met 
terugwerkende kracht kan, tot 3 maanden.

Aan de ruisende inbreng zijn wel meer 
kosten verbonden, want dit doet u via de 
notaris. Als u vóór 31 maart 2021 een 

intentieverklaring tekent, heeft u nog tot 1 
oktober de tijd om de eenmanszaak per 1 
januari 2021 om te zetten naar een BV.

De meerwaarden van uw eenmanszaak zijn 
belast als stakingswinst. U mag hierop de 
stakingsaftrek toepassen.

3. Geruisloze inbreng
Bij de geruisloze inbreng gaat alles over 
naar de BV, zonder dat u in privé hoeft 
af te rekenen. De belastingclaim schuift 
door naar de BV. De geruisloze inbreng 
gaat ook via de notaris en is interessant 
als er behoorlijke meerwaarden in je 
onderneming aanwezig zijn. Een geruisloze 
inbreng kunt u ook met terugwerkende 
kracht regelen; in dit geval tot 15 maanden. 
Kortom, als u alsnog vanaf 1 januari 2021 
de BV wilt ‘ingaan’, kunt u dat nog regelen 
tot 31 maart 2022! Uiterlijk 1 oktober 
2021 moet u dan de intentieverklaring 
hebben ingediend bij de Belastingdienst. 

Tot slot

De BV kan bij een groeiende onderneming 
erg interessant zijn. Zowel vanuit juridisch 
als vanuit fiscaal oogpunt. Fiscaal zijn 
er verschillende mogelijkheden om de 
BV in te gaan. Elke variant heeft allerlei 
aandachtspunten bij de uitvoering. Een 
goede voorbereiding en begeleiding is dan 
ook gewenst! 

Met vriendelijke groet,

Van de Schootbrugge Belastingadvies
F.A. Molijnlaan 131, Nunspeet
Tel. 06 - 30 47 93 85
www.vandeschootbrugge-belastingadvies.nl

Is het verstandig om 
mijn onderneming om 
te zetten in een BV?
Veel ondernemers komen vroeg of laat met deze vraag. Vaak 
starten ze klein, bijvoorbeeld als eenmanszaak of VOF. Dit is 
mooi overzichtelijk; waarom moeilijk doen als het makkelijk 
kan? Verder zijn er vaak verschillende fiscale voordelen van 
toepassing, zodat de keus snel gemaakt is.
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