
 
CONNECT  

TO  

ADD  

 VALUE 

 
www.cb-more.com             Van Vollenhovenstraat 37      Peizerweg 87B                                                  info@cb-more.com 
                                         3016 BG Rotterdam                                    9727 AH Groningen  
 

Quickscan: Verbreek fiscale eenheid en benut 

tariefopstapje! 
 

In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van de fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting. De voordelen klinken ook erg aantrekkelijk: maar 1 aangifte doen, 

het verrekenen van winsten en verliezen, geen onderlinge verrekenprijzen vaststellen en 

belastingvrij herstructureren.  

Naar ons idee is er echter onvoldoende aandacht voor 1 van de nadelen van de fiscale 

eenheid: het tariefsopstapje. In de vennootschapsbelasting is de eerste € 200.000 van de 

belastingplichtige belast tegen 20% en het meerdere tegen 25%.  

Indien 2 vennootschappen die ieder € 200.000 winst maken worden gevoegd, betaalt u 

zomaar € 10.000 meer aan belasting. Bij 3 vennootschappen wordt dat € 20.000, enz. Door 

het verbreken van de fiscale eenheid in die gevallen is dat makkelijk verdienen!  

Een belangrijk aandachtspunt is echter wel dat een verbreking in specifieke gevallen 

negatieve fiscale gevolgen heeft. Om te bepalen of het verbreken van de fiscale eenheid 

voor u voordelig kan zijn, ontwikkelden wij deze quickscan.  

Neem vooral contact met ons op om de voordelen in uw situatie te laten bekijken. Of 

gewoon als u hierover vragen heeft. 

 

Martijn van der Kroon 
M: +31 6 115 10 385 
E: martijn.vanderkroon@cb-more.com  

C&B More Rotterdam  
Van Vollenhovenstraat 37 
3016 BG Rotterdam 
W: www.cb-more.com 

 

De informatie in dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig of 
onjuist is of fouten kan bevatten. Dit document bevat geen advies en kan dan ook niet als basis voor uw eventuele 
handelingen dienen. 
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Behaalt uw fiscale eenheid een 
belastbare winst van méér dan €
200.000, waarbij deze winst door 
verschillende vennootschappen 

behaald wordt?

Dit biedt bij u 
(nog) geen 
voordeel. 

NEE

Is er in de afgelopen 6 jaar met 
vermogensbestanddelen met een 
stille reserve geschoven tussen de 

gevoegde vennootschappen?

Een antimisbruikmaatregel is 
mogelijk van toepassing. Of 

voordeel behaald kan worden, 
hangt af van de situatie.

Hebben er vennootschappen 
structurele verliezen of is nog 

sprake van verrekenbare 
verliezen?

JA

Als door ontvoeging 
minder verliezen verrekend 
worden, ontstaat mogelijk

een nadeel.

JA

JA

NEE

Is sprake van:
1. Een fiscale herwaarderingsreserve? OF
2. Onderlinge vorderingen/schulden die 

onvolwaardig zijn? OF
3. Een vennootschap is vrijwel failliet / 

wordt binnenkort geliquideerd?

NEE

Een antimisbruikmaatregel is 
mogelijk van toepassing. Of 

voordeel behaald kan worden, 
hangt af van de situatie.

Hoe minder gele blokken, 
hoe groter uw kans op 

voordeel! Wij berekenen 
graag uw voordeel. Neem 

contact met ons op!

NEE

JA


