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TIPS VOOR BV’S  

Aangaan van een fiscale eenheid  

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met 

meerdere vennootschappen kan voordelig zijn.  

Voordeel van een fiscale eenheid is dat winsten van de ene vennootschap 

meteen verrekend kunnen worden met verliezen van de andere vennootschap. 

Tevens hoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend.  

Om vennootschappen per 1 januari 2013 te voegen in een fiscale eenheid voor 

de vennootschapsbelasting dient het verzoek hiertoe vóór 1 april 2013 bij de 

Belastingdienst te zijn ingediend. In verband met de mogelijkheden die de flex-

BV biedt met betrekking tot het toekennen van verschillende winst- en 

stemrechten aan aandelen, worden de eisen voor het aangaan van een fiscale 

eenheid aangepast. Per 1 januari 2013 dient de holding 95% van de aandelen, 

de winstrechten en de stemrechten te bezitten. Raadpleeg uw adviseur of in uw 

situatie het aangaan van een fiscale eenheid een voordeel oplevert.  

Voorkom renteaftrekbeperkingen  

Indien sprake is van bovenmatige financiering met vreemd vermogen, dan wordt 

de renteaftrek in 2012 beperkt op basis van de zogenoemde ‘thin capitalization-

regels’. Om te bepalen of sprake is van bovenmatige financiering met vreemd 

vermogen wordt gekeken naar de verhouding tussen het gemiddeld vreemd 

vermogen ten opzichte van het gemiddeld eigen vermogen per begin en einde 

jaar. Deze regeling wordt per 1 januari 2013 vervangen door een 

aftrekbeperking op deelnemingsrente.   

 LET OP   

De deelnemingsrenteaftrekbeperking geldt vanaf 1 januari 2013 voor 

vennootschappen die de aankoop van of kapitaalstortingen in deelnemingen 

bovenmatig met vreemd vermogen hebben gefinancierd. Deze aftrekbeperking 

kan alleen van toepassing zijn als de in een jaar betaalde rente meer dan  

€ 750.000 bedraagt. Het aangaan van een fiscale eenheid met die deelnemingen 

kan daarvoor een oplossing zijn, maar ook in die gevallen bestaat (sinds 1 

januari 2012) onder omstandigheden een aftrekbeperking. Er zijn ook andere 

oplossingen mogelijk. Overleg tijdig met uw adviseur om aftrekbeperkingen te 

voorkomen.  



 
 

iQOUNT adviseurs & accountants – ‘Eindejaarstips 2012’ 

 

Het is raadzaam om na te gaan wat de effecten van genomen en te nemen 

financieringsbeslissingen zijn voor de renteaftrek. Door nog voor het einde van 

dit jaar actie te ondernemen, kan de beperking van de renteaftrek in zowel 2012 

als in 2013 mogelijk worden voorkomen of in elk geval worden beperkt.  

  


