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De beste wensen!
In het afgelopen jaar wisten weer heel wat accountants, advocaten en
notarissen ons te vinden voor ondersteuning op het specialistische terrein van
waarderen en (ver)kopen van ondernemingen. In vrijwel alle gevallen konden
wij snel en adequaat inspringen.
Graag willen wij u – nu het einde van het jaar in zicht is – hartelijk bedanken
voor de samenwerking en het vertrouwen dat u ons schonk. Wij weten het:
Vertrouwen moet je verdienen. Dat is een doorlopend proces waar wij in 2011
mee hopen door te gaan. Simpelweg door een betrouwbare en professionele
partner te zijn en te blijven.
Graag wensen wij u goede kerstdagen,
een goede jaarwisseling en
een succesvol 2011 toe!

Peter J. Oudshoorn RA
Drs. Jan Pieter van Ree RA RV
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Profiel
Accountants, advocaten en
notarissen doen een beroep op ons
indien zij bij hun cliënten te maken
krijgen met werkzaamheden in het
grensgebied van juridische en
financiële of bedrijfseconomische
expertise, zoals bedrijfsadvies,
bedrijfswaardering,
bedrijfsoverdracht, herstructurering,
financiering, insolventie, juridische
fusie of splitsing, etc. Met name in die
gevallen wanneer zij onvoldoende tijd
hebben, niet onpartijdig kunnen zijn,
een vaktechnische belemmering
hebben en/of behoefte hebben aan
een specialist. Wij zijn snel en flexibel
voor u beschikbaar, onafhankelijk,
loyaal aan uw kantoor en ons ervan

De 4 belangrijke fiscale aandachtspunten
voor 2011

bewust dat u pas tevreden bent als
uw cliënt tevreden is. Met recht
“professionals voor professionals”
dus.

In relatie tot bedrijfswaarderingen zijn de vier belangrijke fiscale
aandachtspunten in het komende jaar de volgende:
1.

De structurele verlaging van het tarief van de
vennootschapsbelasting.
De winsten tot € 200.000 worden met ingang van 2011 structureel belast
tegen 20% en de winsten daarboven tegen 25%. De terugkeer van de
23,5%-schijf lijkt daarmee definitief van de baan.

2.

Overdrachtsbelasting bij onroerend goed vennootschappen
Vaker dan voorheen zullen we te maken krijgen met overdrachtsbelasting
bij (ver)koop van de aandelen in een zogenaamde onroerend goed
vennootschap. Vanaf 2011 wordt de bezitseis verlaagd van 70% naar
50%, Tevens worden er nadere eisen gesteld aan de overige bezittingen
op de balans, waarmee oppompconstructies worden bestreden.

3.

Fiscale eenheid en faillissement.
In 2010 is door de HR een eerdere gedragslijn nog eens bevestigd. Bij
een faillissement moet de moedermaatschappij winst boeken inzake de
uiteindelijk onbetaald gebleven schulden van een failliete dochter. Omdat
alle vennootschappen in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor onbetaalde vennootschapsbelasting,
moet aan dit punt aandacht worden besteed bij de aankoop van een
gezonde dochtermaatschappij uit een concern dat deels failliet is.

4.

Verdwenen fiscale afschrijvingscapaciteit
Eén van de crisismaatregelen is de mogelijkheid tot vervroegd
afschrijven. Als deze maatregel is toegepast door de huidige eigenaar,
verdwijnt er toekomstige fiscale afschrijvingscapaciteit voor de nieuwe
eigenaar, aangezien de activa waarschijnlijk nog volop bij de
onderneming in gebruik zijn. Dit kan best om aanzienlijke bedragen gaan,
waarmee in een waardering rekening dient te worden gehouden.
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Recente opdrachten
In de afgelopen maanden hebben wij ondermeer succesvol afgerond:


De begeleiding van een private investeerder in een risicovol, maar
kansrijk concept dat slechts van de grond kon komen door een stevige
kapitaalinjectie.

Disclaimer
De informatie in deze nieuwsbrief is
met zorg samengesteld. Wij kunnen
echter niet aansprakelijk worden
gesteld voor de verstrekte informatie.



Een management buy-out in de detailhandel.



De begeleiding van de 1 fase van de verkoop van een industriële

e

onderneming in de foodsector (m.n. het opstellen van een
informatiememorandum).


De begeleiding van de aankoop van een hotel-restaurant door startende
ondernemers.



De waardering van een ICT onderneming in verband met een
management buy-out en de financiering daarvan.



De waardering van een consultancy onderneming in het kader van
werknemersparticipatie.



De begeleiding van de uittreding van een minderheidsaandeelhouder in
een grote onderneming.
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