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FISCAAL

29 maart 2018

Werknemerseis bij schenking aanmerkelijk belangaandelen
Bij schenking of vererving van aanmerkelijk belangaandelen kan onder voorwaarden de aanmerkelijk belanghe

ng

worden doorgeschoven. In geval van schenking is een... 
FISCAAL

25 augustus 2017

Geen fiscale eenheid bij aandelenbezit via STAK
Op grond van de in december 2016 aangenomen Wet aanpassing scale
eenheid kunnen dochtermaatschappijen waarvan de aandelen zijn
gecerti ceerd en worden gehouden... 

FISCAAL

21 juni 2017

Toerekening belastinglatentie bij BOR
De Hoge Raad heeft onlangs duidelijk gemaakt welk deel van de
belastinglatentie in mindering kan worden gebracht bij het vaststellen van de
belaste verkrijging van... 

FISCAAL

16 februari 2017

Uitfasering PEB: let op BOR!
Mocht een bedrijfsopvolging door middel van schenking worden overwogen, dan is het vanwege de uitfasering van
pensioen in eigen beheer verstandig om rekening te... 
FISCAAL

06 oktober 2016

BOR voor vrijval pensioenvoorziening?
Wanneer er sprake is van een pensioen in eigen beheer en de
pensioengerechtigde overlijdt, dan valt de pensioenvoorziening vrij bij de
vennootschap. Over de waardestijging... 

FISCAAL

05 juli 2016

Forse wetswijziging BOR
De staatssecretaris van Financiën heeft afgelopen vrijdag bekendgemaakt op
Prinsjesdag een wetsvoorstel in te dienen om de zijns inziens ongewenste
gevolgen van... 

FISCAAL

25 mei 2016

BOR ook voor indirecte belangen < 5 procent
Ook indirecte belangen van kleiner dan 5 procent kunnen kwali ceren voor de BOR. Dit oordeelde de Hoge Raad in zijn
arrest van 22 april 2016. 
FISCAAL

23 maart 2016

Bezits- en voortzettingseis in de BOR strak gehandhaafd
Vijf jaar is vijf jaar, zo oordeelde de staatssecretaris van Financiën onlangs over de bezitseis voor de
bedrijfsopvolgingsregeling. Ook al stond vast dat van misbruik... 
FISCAAL

22 januari 2016

Winstsplitsing bij fiscale eenheid: letter of geest van de wet?
De letterlijke tekst van de wet is niet altijd zaligmakend. Soms zet de rechter die opzij en prevaleert doel en strekking
van de wet. Zoals in een recent arrest... 
FISCAAL

08 december 2015

Aftrek voor giften door de bv
Een niet-zakelijke gift door de vennootschap werd door de Belastingdienst nogal eens gezien als een belaste
dividenduitdeling. Dat leidde tot veel discussies. Recent... 
FISCAAL

06 oktober 2015

Fiscale omweg soms noodzakelijk bij bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging in de familiesfeer kan in de weg gezeten worden door scale faciliteiten die niet op elkaar aansluiten.
Maar met een korte omweg komen we toch... 
FISCAAL

27 juli 2015

Nieuwe regeling aanwijzing dga per 2016
Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (dga) in werking. Die moet de
bestaande praktijk verduidelijken en speelt tegelijkertijd... 
FISCAAL

29 mei 2015

Opvolger VAR geeft opdrachtgever grotere verantwoordelijkheid
De VAR wordt niet opgevolgd door een 'beschikking geen loonhe

ngen' (BGL), maar door een systeem waarin de

werkverhouding van een zzp’er wordt vastgelegd in modelcontracten.... 
FISCAAL

19 maart 2015

Overdracht van aandelen aan werknemer: loon of schenking?
De scus weigert de toepassing van de Bedrijfsopvolgingsregeling (Bor) in situaties waarin een werknemer de
aandelen in een onderneming overneemt tegen een verlaagde... 
FISCAAL

26 februari 2015

Pomp op dat ondernemingsvermogen!
De Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (Bor) in de Successiewet is éen van de gunstigste faciliteiten in de scale regelgeving.
Hij wordt nóg interessanter als beleggingsvermogen... 

