






Nr. Datum Document Openbaar Toelichting 

01 20010619 Notitie Moltmaker; Faciliteiten 
bedrijfsopvolging voor ter 
beschikking gestelde 
vermogensbestanddelen 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

art. 10.2.e/art. 
11.1 

02 20010827 Implementatieplan Aanpassing 
Successiewet 1956, 
Implementatieplan Power en 
Successie 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

Deels buiten 
reikwijdte/art. 
10.2.e 

03 20011023 Notitie Belastingplan 2002 IV; 
herziening successiewetgeving 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

Deels buiten 
reikwijdte/art. 
10.2.e 

04 20020321 Verslag Landelijk Technisch Overleg 
Successie & schenking (bijlage bij 
documentnummer 04) 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

Deels buiten 
reikwijdte/art. 
10.2.e 

05 20040323 Memo ministerie van Financiën, 
Beleidsbrief LNV 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

Deels buiten 
reikwijdte/art. 
10.2.e/art. 11.1 

06 20070904 Rapportage ‘Herziening en 
modernisering van de Successiewet’ 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

Deels buiten 
reikwijdte/art. 
10.2.e/art. 11.1 

07 200710 Rapportage ‘Schaarste en overvloed’ (gedeeltelijk) 
openbaar 

art. 11.1 

     

A 20010621 Notitie Moltmaker; Faciliteiten 
bedrijfsopvolging voor ter 
beschikking gestelde 
vermogensbestanddelen 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

art. 10.2.e/art. 
11.1 

B 20010912 Nader rapport inzake het voorstel 
van wet houdende wijziging van 
belastingwetten c.a.  

reeds openbaar  

C 20030623 Kennismaking met 
NOB/Bedrijfsoverdrachten 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

Deels buiten 
reikwijdte/art. 
10.2.e 

D Datum 
onbekend 

Notitie; Onderwerpen bij WBD die 
worden stilgelegd of waaraan niet 
wordt begonnen 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

Deels buiten 
reikwijdte 

E Datum 
onbekend 

Notitie; Wie krijgt 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit en 
waarvoor? 

(gedeeltelijk) 
openbaar 

10.2.e/art. 11.1 
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Successiewet

Moitmaker; Faciliteiten bedrijfsopvolging voor ter beschikking gestelde
vermogensbestanddelen

de Staatssecretaris

de secretaris-generaal

de directeur Wetgeving Directe Belastingen

de directeur Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

de directeur Centrum voor Proces- en Produktontwikkeling

Inleiding

In de huidige wettelijke regeling (art. 26 Invorderingswet) geldt de bedrjftopvolgingsfaciliteit niet voor

vermogensbestanddelen die aan de eigen BV of aan (de BV van) een met een belastingplichtige

verbonden ondernemer ter beschikking worden gesteld. Dit is een ongewijzigde voortzetting van de lijn

die ook voor 1/1/2001 al gold. Concreet: indien tot een nalatenschap schuidvorderingen op de eigen BV

van de erfiater behoren of aan de BV verhuurde panden e.d. dan wordt over dit deel van de nalatenschap

het reguliere successieracht geheven. Dit geldt ook voor schuldvordering op een verbonden lB

ondernemer en voor aan zo’n ondernemer verhuurde onroerende zaken.

De werkgroep Moltmaker is van oordeel ( 4.5.1 van het rapport) dat ter beschikking gestelde

vermogensbestanddelen eveneens tot het ondernemingsvermogen dienen te worden gerekend zodat de

bedrjfsopvolgingsfaciliteiten ter zake van deze vermogensbestanddelen van toepassing zijn. In het

kabinetsstandpunt wordt op deze materie niet ingegaan. Ten behoeve van de eerste wetgevingstranche

n.a.v. het rapport Moltmaker in het Belastingplan 2002 dient thans te worden besloten of dit voorstel van

de werkgroep wordt overgenomen.

Gevraagde beslissing

Art. 11, 1

**
Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

Notitie

Auteur

Notitienummer

Datum

Rubriek

Onderwerp

Ter beslissing
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Via

Medeparaaf

Van
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Belastingdienst Centrum voor proces- en productontwikkeling

Op dit Implementatieplan rust een strikte geheimhouding tot Prinsjes dag (18-9-2001)

Implementatîeplan Aanpassing Successiewet 1956
Implementatieplan Power en Successie

)pdrachtgevende Bedrijfsvoering Beleid Klantbehandeling Belastingdienst
Ministerie van Financiën Den Haag (permanente opdracht)

Ierantwoordeljke directie Directie Particulieren Utrecht

Ierantwoordelijke domeinmanager:

Contactpersoon BICPP

Contactpersoon MvFIBBKB:

contactpersoon MvFIWDB

ontactpersoon Doeigroepdirectie

Overige adviseurs! organisatie:
BICPP Domein BAV
BICPP Domein DITO
BICPP Domein IM
BICPP Domein FIR

3ICICT Centrale Beheereenheid
Informatiesystemen

BPO Buitenland Heerlen

Project Power en Successie

BICKC Afd. EFD
BICKC Afd. Opleidingen
Comptabele

Specialistenteam Successie BP Den
Bosch, Rotterdam, Hengelo vestiging
woIIe

.anvuIIing: Het Implementatieplan Power en Successie is een deelproject
van dit Implementatieplan.

Ingangsdatum aanpassing: 1 januari 2002
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1 Samenvatting

OP 13 maart 2000 is het Rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving genaamd De
warme, de koude en de dode hand” aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris. De voorstellen
zijn op 5juni 2001 verwoord in een Kabinetsstandpunt inzake het bovenstaande rapport en behelsen
een aanpassing van de Successiewet 1956. Op 13juli 2001 is het standpunt besproken in de
Ministerraad. Het wetsvoorstel is 20 juli 2001 voor advies naar de Raad van State gezonden.

De Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd, na elk artikel is de memorie van toelichting
opgenomen:

BV tot en met pag 7
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BV

Artikel 31a
1. Indien in de belastbare verkrijging te conserveren waarde als bedoeld in artikel 35c is begrepen, is
de verschuldigde belasting voorzover deze bij wege van aanslag op de voet van artikel 37, eerste lid,
wordt geheven de belasting die wordt berekend over de belastbare verkrijging verminderd, maar niet
verder dan tot nihil, met de daarin begrepen te conserveren waarde.
2. De over te conserveren waarde verschuldigde belasting is het bedrag aan belasting dat
verschuldigd zou zijn zonder de in het eerste lid bedoelde vermindering aan te conserveren waarde,
na aftrek van de overeenkomstig het eerste lid bepaalde belasting.
3. De aan de op grond van artikel 35c, eerste en tweede lid, te conserveren waarde — de
voorwaardelijk onbelaste geconserveerde waarde - toe te rekenen belasting is het verschil tussen de
belasting die verschuldigd zou zijn zonder de in het eerste lid bedoelde vermindering aan te
conserveren waarde en de belasting die verschuldigd zou zijn over de belastbare verkrijging nadat
die is verminderd met de op grond van artikel 35c, eerste en tweede lid, te conserveren waarde.
4. De aan de op grond van artikel 35c, derde lid, te conserveren waarde — de belaste geconserveerde
waarde - toe te rekenen belasting bedraagt het verschil tussen het op grond van het tweede lid
berekende bedrag aan belasting en het op grond van het derde lid berekende bedrag aan belasting.

rtikej lY,onderdeel QLartikel 31a van de Successieweti
Indien in een verkrijging waarde van vermogensbestanddelen is begrepen die op grond van de in
onderdeel U voorgestelde artikelen 35b en 35c wordt aangemerkt als te conserveren waarde moet
worden bepaald welk deel van de verschutdigde belasting aan die te conserveren waarde wordt
toegerekend. Deze laatste belasting wordt geheven bij wege van conserverende aanslag. Deze
toerekening geschiedt in het eerste en tweede lid van het voorgestelde artikel 31a. In onderlinge
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samenhang bewerkstelligen deze bepalingen dat aan de te conserveren waarde de belasting wordt
toegerekend die is geheven naar de hoogste van toepassing zijnde tariefschijfoftariefschijven.
In het eerste tot en met derde lid van artikel 35c worden drie soorten te conserveren waarde
onderscheiden (zie de toelichting op onderdeel U). Voor deze verschillende soorten te conserveren
waarde geldt niet hetzelfde fiscale regime. De belasting die kan worden toegerekend aan de op grond
van artikel 35c, eerste en tweede lid, te conserveren waarde kan, als overigens aan de voorwaarden
is voldaan, worden verminderd tot nihil. Bovendien kan voor deze belasting op grond van het
voorgestelde artikel 25, elfde lid, van de Invorderingswet 1990 renteloos uitstel van betaling worden
verleend (zie de toelichting op artikel VII, onderdeel C.len E). De belasting die aan de op grond van
artikel 35c, derde lid, te conserveren waarde kan worden toegerekend komt in aanmerking voor
rentedragend uitstel op grond van het voorgestelde artikel 25, twaalfde lid, van de Invorderingswet
1990 (zie de toelichting op artikel VII, onderdeel C.1). Het is daarom noodzakelijk de belasting die
aan te conserveren waarde waarvoor een verschillend regime geldt afzonderlijk toe te rekenen. Deze
toerekening gebeurt op grond van het bepaalde in het derde en vierde lid van artikel 31a.

BV
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HOOFDSTUK IIIA BEDRIJFSOPVOLGING

1. Op verzoek van de verkrijger wordt op grond van artikel 35c de waarde, dan wel een deel van de
waarde, van in de verkrijging begrepen vermogensbestanddelen die zijn aangeduid in het tweede lid,
aangemerkt als te conserveren waarde.
2. De vermogensbestanddelen, bedoeld in het eerste lid, zijn:
a. de bestanddelen van het vermogen van een onderneming van een ondernemer als bedoeld in
artikel 3.4 of 3.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of van een medegerechtigdheid als bedoeld in
artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, van die wet, de bestanddelen van een gedeelte van een
onderneming daaronder begrepen, mits het een onderneming betreft van de erfiater of schenker die
door de verkrijger rechtstreeks wordt voortgezet;
b. de aandelen in en winstbewijzen van een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in
aandelen is verdeeld, niet zijnde een lichaam waarvan de feitelijke werkzaamheid bestaat in het,
onmiddellijk of middellijk, beleggen van vermogen of daarmee overeenkomende werkzaamheid, die
behoorden tot een aanmerkelijk belang in de zin van afdeling 4.3 van de Wet inkomstenbelasting
2001 bij de erfiater of schenker.
3. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel b, wordt, volgens bij ministeriële regeling te
stellen tegels, slechts dat deel van de waarde van de aandelen of winstbewijzen in aanmerking
genomen dat is toe te rekenen aan het deel van het vermogen van de vennootschap dat voor de
toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zou worden gerekend tot het
ondernemingsvermogen, indien de vennootschap een rechtspersoon zou zijn als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, onderdeel d, van die wet.
4. Voor de toepassing van dit hoofdstuk zijn de artikelen 4.3 tot en met 4.5a van de Wet
inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing.
5. Bij ministeriële regeling worden nadere tegels gesteld voor de toepassing van dit hoofdstuk.

Artikel 35c
1. Indien de op de voet van artikel 21 bepaalde waarde van de in de verkrijging begrepen
vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 35b, tweede lid, uitgaat boven de waarde van die
bestanddelen met inachtneming van de verplichting van de verkrijger onderscheidenlijk het in artikel
35b, tweede lid, onderdeel b, bedoelde lichaam, om de onderneming gedurende een periode van ten
minste vijf jaren voort te zeffen, wordt op verzoek van de verkrijger het verschil tussen de
eerstgenoemde en de laatstgenoemde waarde aangemerkt als te conserveren waarde
(voorwaardelijk onbelaste geconserveerde waarde).
2. Op verzoek van de verkrijger wordt 30 percent van de waarde van de in de verkrijging begrepen
vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 35b, tweede lid, nadat deze waarde is verminderd met de
op grond van het eerste lid te conserveren waarde, aangemerkt als te conserveren waarde
(voorwaardelijk onbelaste geconserveerde waarde).
3. Op verzoek van de verkrijger wordt de waarde van de in de verkrijging begrepen
vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 35b, tweede lid, nadat die is verminderd met de op grond
van het eerste en het tweede lid te conserveren waarde, aangemerkt als te conserveren waarde
(belaste geconserveerde waarde).
4. In geval van schenking is dit artikel slechts van toepassing indien de schenker ten tijde van de
schenking hetzij de leeftijd van 55 jaren heeft bereikt, hetzij voor 45 percent of meet
arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 6.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Voorts geldt als
voorwaarde dat, te rekenen tot het tijdstip van de schenking:
a. indien het een verkrijging als bedoeld in artikel 35b, tweede lid, onderdeel a, betreft: het verkregen
ondernemingsvermogen behoorde tot een gedurende ten minste vijf jaren voor rekening van de
schenker gedreven onderneming;
b. indien het een verkrijging als bedoeld in artikel 35b, tweede lid, onderdeel b, betreft: de verkregen
aandelen of winstbewijzen gedurende ten minste vijf jaren tot een aanmerkelijk belang in de zin van
afdeling 4.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de schenker behoorden.
5. De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde verzoeken worden gedaan gelijktijdig met de
angifte.

Artikel IV, onderdeel T (artikel 35a van de Successiewet)
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In artikel 35a wordt ondermeer verwezen naar artikel 32, derde lid. Deze verwijzing is bedoeld om de
bedragen genoemd in artikel 32, derde lid, jaarlijks te laten aanpassen voor inflatie. In verband met
het voorstel gehuwden en partners een algehele vrijstelling te verlenen, kan artikel 32, derde lid,
komen te vervallen. Derhalve kan ook de verwijzing in artikel 35a worden geschrapt.

Artikel IV. onderdeel U (artikelen 35b en 35p van de Successiewet)
In dit onderdeel wordt een nieuw hoofdstuk IIIA voorgesteld met als titel “Bedrijfsopvolging”, In dit
hoofdstuk wordt aangegeven welke in de verkrjging begrepen vermogensbestanddelen voor de
faciliteit bij bedrjfsopvolging in aanmerking komen. De waarde van deze vermogensbestanddelen
wordt daarbij aangemerkt als te conserveren waarde (artikel 35b, eerste lid). In het tweede en derde
lid van artikel 35b is neergelegd op welke vermogensbestanddelen de faciliteit betrekking heeft. Deze
stemmen grotendeels overeen met de vermogensbestanddelen waarop de huidige
kwijtscheldingsfaciliteit in de Invorderingswet 1990 ziet (vergelijk het huidige artikel 26, vierde en
twaalfde lid, van de Invorderingswet 1990). Een verschil met de huidige regeling is dat bij de
verkrijging van aandelen en winstbewijzen die bij de erfiater of schenker tot een aanmerkelijk belang
behoorden in het voorstel niet meet als eis geldt dat deze ook bij de verkrjger tot een aanmerkelijk
belang gaan behoren. Dit is in overeenstemming met het kabinetsstandpunt ter zake van het rapport
Moltmaker.

In het voorgestelde artikel 35e, eerste tot en met derde lid, wordt bepaald welke deel van de in artikel
35b, tweede lid, bedoelde vermogensbestanddelen, op verzoek van de verkrijger, kunnen worden
aangemerkt als te conserveren waarde. Daarmee wordt ook de omvang van de faciliteit vastgelegd.
Het eerste lid van artikel 35c ziet op gevallen waarin de going-concernwaarde van een onderneming
lager is dan de liquidatiewaarde. Op grond van het in onderdeel J voorgestelde artikel 21, vierde lid,
wordt een dergelijke onderneming in aanmerking genomen voor de liquidatiewaarde. Het eerste lid
van artikel 35c staat toe dat een dergelijke onderneming wordt gewaardeerd op going-concernbasis
met inachtneming van de verplichting om de onderneming ten minste vijf jaar voort te zeilen. Dit zal
over het algemeen leiden tot een lagere waarde dan de liquidatiewaarde. Het verschil tussen de op
grond van artikel 21, vierde lid, bepaalde (Iiquidatie)waarde en de op de hiervoor aangegeven wijze
bepaalde going-concernwaarde wordt aangemerkt als te conserveren waarde. Op grond van het
tweede lid wordt eveneens als te conserveren waarde aangemerkt 30% van de waarde van de in
artikel 35b, tweede lid, bedoelde vermogensbestanddelen, nadat die waarde is verminderd met de op
grond van het eerste lid te conserveren waarde. De belasting die aan de krachtens het eerste en
tweede lid te conserveren waarde op grond van artikel 31a wordt toegerekend komt, voor zover aan
de bij of krachtens het voorgestelde artikel 53b gestelde voorwaarden is voldaan, in aanmerking voor
vermindering tot nihil op grond van het voorgestelde artikel 53c. Voorgesteld wordt de op grond van
het eerste en tweede lid geconserveerde waarde aan te duiden met de term “voorwaardelijk
onbelaste geconserveerde waarde”.
Het derde lid van artikel 35c strekt er toe dat de na aftrek van de voorwaardelijk onbelaste
geconserveerde waarde nog resterende waarde van artikel 35b, tweede lid, bedoelde
vermogensbestanddelen op verzoek van de verkrijger eveneens worden aangemerkt als te
conserveren waarde. Voor de belasting die hieraan op grond van artikel 31a kan worden toegerekend
kan op grond van het voorgestelde artikel 25, dertiende lid, van de Invorderingswet 1990 (zie artikel
VII, onderdeel C.1) voor de duur van tien jaren rentedragend uitstel van betaling worden verkregen.
De op grond van het artikel 35c, derde lid geconserveerde waarde wordt aangeduid met de term
“belaste geconserveerde waarde.

BV

X. In artikel 53, eerste lid, wordt na “aanslag” ingevoegd: of de conserverende aanslag.
Y. Na artikel 53 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 53a
1. Indien na het opleggen van de aanslag of de conserverende aanslag, ten gevolge van de verdeling
van de nalatenschap wijziging komt in de gerechtigdheid tot de vermogensbestanddelen, bedoeld in
artikel 35b, vinden op verzoek van de verkrijger wiens gerechtigdheid tot de genoemde
vermogensbestanddelen toeneemt, de bepalingen van hoofdstuk IIIA toepassing op basis van de
aldus ontstane gerechtigdheid. De aanslag onderscheidenlijk de conserverende aanslag worden
opgelegd op basis van, dan wel in overeenstemming gebracht met, de gerechtigdheid zoals die op
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grond van de in de eerste volzin bedoelde verdeling is ontstaan.
2. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, en de nieuwe verzoeken voor de toepassing van artikel 35c,
geschieden door het doen van aangifte binnen acht maanden nadat de in het eerste lid bedoelde
verdeling heeft plaatsgevonden.
3. Dit artikel vindt slechts toepassing indien de verdeling van de nalatenschap heeft plaatsgevonden
binnen twee jaren na het overlijden van de erfiater.

Artikel 53b
1. Indien binnen vijf jaren na de verkrijging, onderscheidenlijk de in artikel 53a, eerste lid bedoelde
verdeling, zich een van de in het derde lid bedoelde gebeurtenissen voordoet, doet de verkrijger
hiervan aangifte binnen een termijn van acht maanden nadat die gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, wordt de op grond van artikel 35c bepaalde te
conserveren waarde herzien en, met overeenkomstige toepassing van de bepalingen van hoofdstuk
IllA, opnieuw vastgesteld met inachtneming van de in het eerste lid bedoelde gebeurtenis, met dien
verstande dat daarbij de in het eerste lid bedoelde aangifte in de plaats treedt van de in artikel 35c
bedoelde verzoeken. De aanslag onderscheidenlijk de conserverende aanslag worden opgelegd op
basis van, dan wel in overeenstemming gebracht met, de aldus opnieuw vastgestelde te conserveren
waarde.
3. Van een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid is sprake ingeval, volgens bij ministeriële
regeling te stellen nadere regels,
a. indien het een verkrjging als bedoeld in artikel 35b, tweede lid, onderdeel a, betreft: de verkrijger
ophoudt uit de onderneming, of een gedeelte daarvan, winst te genieten;
b. indien het een verkrijging als bedoeld in artikel 35b, tweede lid, onderdeel b, betreft: de verkrijger
ophoudt aandeelhouder of winstbewijshouder te zijn met betrekking tot die aandelen of
winstbewijzen, de vennootschap waarin de aandelen zijn verkregen haar onderneming staakt dan wel
een lichaam wordt waarvan de feitelijke werkzaamheid bestaat in het, onmiddellijk of middellijk,
beleggen van vermogen of daarmee overeenkomende werkzaamheid;
een en ander indien de waarde van de in onderdelen a en b bedoelde verkrijgingen geheel of voor
een deel is aangemerkt als te conserveren waarde.

Mik
De na de toepassing van artikel 53b in een conserverende aanslag begrepen belasting bedoeld in
artikel 31a, derde lid, wordt na afloop van de in artikel 53b, eerste lid, bedoelde periode van vijf jaren
verminderd tot nihil.
Artikel IV. onderdelen V. W en X Choofdstukaanduidina hoofdstuk IV en de artikelen 37 en 53 van de
Successiewet)
Deze wijzigingen houden verband met de invoering van de conserverende aanslag in de
Successiewet 1956.

De voorgestelde artikelen 53a, 53b en 53c vormen het sluitstuk van de voorgestelde regeling voor
bedrijfsopvolging in de Successiewet. Op basis van het voorgestelde hoofdstuk IIIA worden de
verschillende componenten van de waarde van ondernemingsvermogen dan wel van bepaalde
aandelen en winstbewijzen aangemerkt als te conserveren waarde (zie de toelichting op onderdeel U)
en op grond daarvan worden, volgens de toerekeningsregels van artikel 31a (zie onderdeel Q), een
aanslag en een conserverende aanslag opgelegd. De in het onderhavige onderdeel voorgestelde
artikelen 53a en 53b zien op gebeurtenissen die aanleiding geven om de te conserveren waarde, en
daarmee ook de aanslag en de conserverende aanslag, te herzien. Het voorgestelde artikel 53c ten
slotte bepaalt dat de in de conserverende aanlag begrepen belasting ter zake van voorwaardelijk
onbelaste geconserveerde waarde na een periode van vijf jaren wordt verminderd tot nihil. Hiermee
wordt bereikt dat de voorwaardelijk onbelaste waarde buiten de heffingsgrondslag blijft voor zover
aan de voorwaarden van de regeling voor bedrijfsopvolging is voldaan, Op de artikelen 53a, 53b en
53c wordt hierna nader ingegaan.
Het voorgestelde artikel 53a ziet op gevallen waarin op het moment van het opleggen van de aanslag
of, eventueel, de conserverende aanslag, de nalatenschap nog niet of slechts partieel is verdeeld en
het ondernemingsvermogen of de aandelen e.d. bedoeld in artikel 35b eerst daarna aan een of meer
van de erfgenamen worden toegescheiden. In eerste instantie kan aan ieder van de erfgenamen een
conserverende aanslag zijn opgelegd betreffende de waarde van het deel van het in de nalatenschap
begrepen ondernemingsvermogen of de aandelen waartoe hij, naar rato van zijn aandeel in de
nalatenschap gerechtigd was. In artikel 53a wordt bepaald dat indien bij een verkrijger de
gerechtigdheid tot de genoemde vermogensbestanddelen toeneemt als gevolg van de verdeling, op
verzoek van die verkrijger de aanslag en de conserverende aanslag in overeenstemming worden
gebracht met de situatie zoals die na de verdeling van de nalatenschap is ontstaan. Indien voor de
verdeling van de nalatenschap geen conserverende aanslag is opgelegd omdat geen verzoek is
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ingediend als bedoeld in artikel als bedoeld in artikel 35c, kan, na de verdeling van de nalatenschap
alsnog een conserverende aanslag worden opgelegd. De regeling van artikel 53a vindt slechts
toepassing indien de verdeling van de nalatenschap heeft plaatsgevonden binnen twee jaar na het
overlijden van de erfiater. Indien de verdeling van de nalatenschap leidt tot toename van de
gerechtigdheid van één of meer van de erfgenamen tot ondernemingsvermogen dan wel aandelen of
winstbewijzen, zal dat gepaard gaan met een afname van die gerechtigdheid bij mede-erfgenamen.
De belastingaanslagen die aan de mede-erfgenamen zijn opgelegd zullen dan worden herzien op
grond van artikel 53b.
Een van de voorwaarden voor toepassing van de regeling voor bedrijfsopvolging houdt in dat de
verkrijger de onderneming van de erfiater of schenker gedurende ten minste vijf jaren voortzet dan
wel de verkregen aandelen of winstbewijzen ten minste vijf jaren behoudt. Deze voorwaarde is
uitgewerkt in artikel 53b. In dat artikel is bepaald dat indien de verkrijger binnen een periode van vijf
jaar na de verkrijging ophoudt winst uit onderneming, of een gedeelte daarvan, te genieten -

bijvoorbeeld omdat hij de onderneming vervreemdt - hij hiervan aangifte moet doen. Dit geldt ook
indien hij binnen die periode van vijf jaren ophoudt aandeelhouder of winstbewijshouder te zijn. Naar
aanleiding hiervan wordt de te conserveren waarde herzien en worden de aanslag en de
conserverende aanslag hiermee in overeenstemming gebracht. Bij ministeriële regeling zullen
hiervoor nadere regels worden gesteld, onder meer met betrekking tot de inbreng van een
persoonlijke onderneming in een rechtspersoon, de uitoefening van koopopties en dejuridische fusie.
Door de toepassing van artikel 53b zal de belasting die bij wege van conserverende aanslag wordt
geheven, worden verlaagd en de belasting die bij wege van normale” aanslag wordt geheven
dienovereenkomstig worden verhoogd. Het gevolg hiervan is een verlaging van het bedrag aan
belasting dat op grond van artikel 53c in aanmerking komt voor vermindering tot nihil en een
verlaging van het bedrag waarvoor op grond van artikel 25, elfde en twaalfde lid, van de
Invorderingswet 1990 uitstel van betaling wordt verleend. De in de genoemde bepalingen opgenomen
faciliteiten hebben immers slechts betrekking op de belasting die is opgenomen in de conserverende
aanslag.
Op grond van artikel 53c wordt de in de conserverende aanlag begrepen belasting terzake van een
voorwaardelijk onbelaste geconserveerde waarde na een periode van voortzetting van de
onderneming of het aandeelhouderschap van vijf jaren, verminderd tot nihil. Daardoor blijft de
voorwaardelijk onbelaste geconserveerde waarde uiteindelijk buiten de heffingsgrondslag

De ingangsdatum van deze voorstellen is gesteld op 1-1 -2002.

IB Uitvoering:

Aan de Projectgroep nemen deel:

Algemeen:

Naast het middel Successie wordt tevens het middel Schenking op onderdelen geïimplementeerd.
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Verder dient gelet te worden op:
Het onderzoek Administratieve Lastenverlichting;
Het door B/CPP bij Domein Onderzoek en Gegevens ingestelde haalbaarheidsonderzoek van de
aanpassing van de Successiewet bij de belastingplichtigen:
Letten op COPAFIJTH aspecten.

Rapporten:
- Rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving “De warme, de koude en de dode

hand” van 13 maart 2000;
- Kabfnetsstandpunt inzake het rapport “De warme, de koude en de dode hand” van de werkgroep

modernisering successiewetgeving;
- Wetsvoorstellen en memorie van toelichting.

Plan:
Op 30 aug.: Een informatieronde voor alle betrokkenen in een morgensessie en een verdere
bespreking en aanscherping van dit plan met de deelnemers aan het project in een middagsessie
(In subgroepen uiteen, wat moet er gebeuren, waar aan denken, hoe vorm geven, tijdspad,
tussentijdse rapportage, beslissing golno vastleggen).

2 Automatisering
Toelichting. Vergt de aanpassing van de Successiewet een wijziging van het systeem?

Systemen Ontvangers fGOA)
• Geautomatiseerd Administratie • Beheer van Relaties

Registratie en (COA) (BVR)
Successie • Geautomatiseerde
Systeem (GRS) Ontvangers

• Centrale Administratie

Gezien het wetsvoorstel dienen de volgende zaken te worden onderzocht:

Dient het GRS bij de herziening van het partnerbegrip en de daaraan gekoppelde
algehele vrijstelling voor partners te worden aangepast?

Per verkrjger moet worden bepaald welke vrijstellingscode (waarin het tarief is opgenomen) voor hem van
toepassing is. Omdat dit bij het intoetsen van de aangiftegegevens en bij de aanslagregeling steeds handmatig
moet worden bepaald, is een uitbreiding van de groep niet van invloed op de werking van het systeem, het
systeem hoeft aldus niet te worden aangepast (De uitbreiding dient wel te worden gerealiseerd).

Ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling zijn twee zaken van belang:

Ten eerste een verplaatsing van de regeling van de Invorderingswet naar de Successiewet, waardoor
het werk op dit gebied weer door de aanslagregelaar gedaan moet worden.

Het verplaatsen van de regeling van de Invorderingswet naar de Successiewet brengt mee dat per
vermogensbestanddeel moet worden bepaald en vastgelegd of en voor welk bedrag het als te conserveren
waarde wordt aangemerkt. Dit brengt mee dat de database voor deze uitbreiding van gegevens moet worden
aangepast. De schermen waarop de vermogensbestanddelen van de nalatenschap ingetoetst of getoond worden
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moeten worden uitgebreid met de daarvoor benodigde rubrieken. Voor de uitvoering van artikel 35e lid 5 moeten
functionaliteiten worden toegevoegd, Indicatie van benodigde IT-capaciteit 150 dagen.

Ten tweede het gebruik maken van conserverende aanslagen.

Met behulp van het systeem kunnen thans drie soorten aanslagen worden aangemaakt: voorlopige aanslagen,
definitieve aanslagen en navorderingsaanslagen. Vanwege het fenomeen verzamelaanslag kunnen deze niet
naast elkaar voor komen. Voor de conseiverende aanslagen moet een nieuwe soort worden toegevoegd die
samen met een andere (definitieve) aanslag moet kunnen worden aangemaakt De uitermate complexe
berekeningsmodule (waarin o.a. toepassing art. 1167 BW en vruchtgebruik) zal moeten worden uitgebreid met
de bijzonderheden ten behoeve van de berekening van de conserverende aanslag. Ook voor de finale
afhandeling dienen functionalfteiten te worden toegevoegd. Indicatie van benodigde IT-capaciteit: 400 dagen.

Verder is er sprake van een aanpassing van de waardering going concern en afschaffing van de
“eigen woning” regeling.

De aanpassing van de waardering going concern en afschaffing van de “eigen woning” regeling zal leiden tot
een wijziging van het Verzoek tot taxatie’ zoals dat door het systeem wordt aangemaakt.
Indicatie van benodigde IT-capaciteit: 30 dagen.

Op verzoek vani___________ van BBKB heeftl__________ Toepassingsdeskundige van het GRS-systeem
aangegeven hoeveel IT dagen er voor de aanpassing van de systemen fm.n. het GRS-systeem) nodig zijn. Hij
komt uit op 580 IT dagen. Het omvat zowel successie- alsook schenkingsprogrammatuur.
Hierbij wordt opgemerkt dat dit een globale planning is en het geen begroting van het BIAC is.

Implementatie van wetgeving behoort tot de permanente opdracht van BICPP, er wordt capaciteit Vrij gemaakt om
aan de permanate opdracht te kunnen voldoen. Om deze reden is met het Domein Informatie Management (Dhr.
Bert van Achteren) afgesproken dat er minimaal 500 IT-dagen dit najaar worden gereserveerd voor de
aanpassing van de Successiewet.

2.1.1 Acties
ctie 4ctie door wie afstemming met Planning eallsaüe

je Fase van onderzoek, in beeld brengen Van de 4edio juli 11-7-01
jevolgen voor de automatisering: 001
tan Domein Informatiemanagement aangeven date 1-8-2001 3-7-01
en capaciteit van 580 IT-dagen beschikbaar moet
:IJn:

De vnjstellingscode uitbreiden van de verkrjgers 1-12-2001
waarin het tarief is opgenomen) die ingevoerd
vorden in GRS. Het intoetsen van de aangiftege
pevens wordt net als bij de aanslag regeling
andmatig bepaald, een uitbreiding van de groep

s niet van invloed op de werking van het GRS
ysteem.

Het verplaatsen van de regeling van de 1-12-2001
lnvordenngswet naar de SW brengt mee
lat per vermogensbestanddeel moet worden

bepaald en vastgelegd of en voor welk bedrag het
Is te conserveren waarde wordt aangemerkt.

De database dient voor deze uitbreiding van
egevens te worden aangepast. De schermen
noeten worden uitgebreid met de daarvoor
enodigde rubrieken. Voor de uitvoering van artikel

35e lid 5 moeten functionaliteiten worden
oegevoegd.
oor de conserverende aanslagen moet een 1-12-2001
lieuwe soort aanslag worden toegevoegd die
amen met een andere (definitieve) aanslag moet
:unnen worden aangemaakt. De uitermate
;omplexe berekeningsmodule (waarin o.a.
oepassing art. 1 167 9W en vruchtgebruik) zal
noeten worden uitgebreid met de bijzonderheden
en behoeve van de berekening van de
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conserverende aanslag. Ook voor de finale

ifhandeling dienen functionaliteiten te worden

oegevoegd.
—

De aanpassing van de waardering going concern In projectgroep 1-12-2001
n afschaffing van de “eigen woning” regeling zal

leiden tot een wijziging van het “Verzoek tot

axatie’ zoals dat door het systeem wordt

iangemaakt.
—

(an de voorgestelde wijzigingen zal een programma Ioorteggen aan 1-10-2001
van eisen worden opgesteld BICPP ter

accoordering

3 Werkprocessen
. Welke werkprocessen binnen de Belastingdienst ondergaan een wijziging als gevolg van de aanpassing van de SW 7956?

Geef waaruit deze wijziging bestaat
. Geef tevens de samenhang aan met andere reeds in gang gezette en nog op handen zijnde organisatonsche

ontwikkelingen.

3. 1 Proces aangiftebehandeling
. Noopt de nieuwe regelgeving tot wijzigingen van bestaande biljetten? Geef aan wat gewijzigd moet worden.
. Moeten nieuwe biljetten worden ontworpen? (Neen)
. Welke aangiftegebonden brochures moeten worden aangepast?
. Moeten er nieuwe aangiftegebonden brochures worden ontwikkeld? Geef aan over welk onderwerp.

Kunnen bepaalde aangiftegebonden brochures vervallen? Geef aan welke. (Neen)

Het aangiftebiljet successie/schenking en (recht van overgang, nog uitzoeken) met de toelichting
moeten op onderdelen worden aangepast.
De brochure’s successie en schenking dienen te worden aangepast, inzake de bedrjftopvolging en
conserverende aanslagen dient te worden bezien of er een aparte brochure ontwikkeld moet worden.

31.1 Acties

tctie lctie door wie afstemming met Ianning realisatie

1. Aanpassen aangiftebijetltoelichting. Kennisgroep 1-11-2001
Successie/SchenkinglfRecht van Overgang?) Successie uiterste

latum

Aanpassen brochure’s Successie/Schenking Kennisgroep 1-11-2001
Successie jiterste

tatum

3.2 Proces voorlopige aanslagen
. Wat zijnde gevolgen voor de VA.documenten.
Dit nader uitzoeken.

321 Acties
clie ctie door wie afstemming met lanning alisalle

Wat zijn de gevolgen voor de VA-documenten? Projectgroep 115-10-2001 1

3.3 Proces aanslagen (zie ook 8 proces învordering)
Wat zijn de gevolgen voor het proces van opleggen van definitieve aanslagen?

• Heeft de nieuwe regeling gevolgen voor het opleggen van consenierende aanslagen?
• Zijn er gevolgen voor de vormgeving van de (voorlopige) (consetverende)aanslagen? Geef deze aan.

Hieronder is een citaat opgenomen van de brief van de directie Rechtstoepassingsbeleid
Belastingdienst aan de directeur-generaal Belastingdienst d.d. 27 juni 2001.
Conserverende aanslagen:
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De complicatie is dat bij de huidige stand van zaken een substantiële vertraging kan worden
verwacht in de ontwikkeling van de voor het opleggen en invorderen van de conserverende
aanslagen benodigde programmatuur. De meest recente prognose is dat deze laatste
programmatuur eerst beschikbaar zal zijn in oktober 2002 (!). In verband met de nu reeds
bestaande capaciteitsproblemen bij het aanpassen van automatisering aan de recente
wetswijzigingen en de overige ontwikkelingen binnen de belastingdienst is het waarschijnlijk
realistischer uit te gaan van een later tijdstip. B/CPP prognotiseert januari 2003.
Het gevolg van één en ander is dat in de tussenliggende periode deze conserverende aanslagen
handmatig zullen moeten worden opgelegd. Het opleggen van handmatige aanslagen en het
buiten de centrale ontvangersadministratie invorderen van deze aanslagen is een complicatie in
de uitvoering voor de belastingdienst. Een kleine steekproef wijst uit dat thans op grond van de
huidige wettelijke faciliteit jaarlijks in ± 200 gevallen kwijtschelding wordt verleend voor krachtens
erfrecht of schenking verkregen ondernemingsvermogen. Daarbij wordt opgemerkt dat de
aangiftetermijn 8 maanden bedraagt. Omdat successie-aangiften van ondernemers veelal
complex zijn, worden deze doorgaans tegen het eind van deze termijn ingediend. Het zal
derhalve zeker in de eerste helft van 2002 niet om substantiële werkstromen gaan.
Aldus zou derhalve dezelfde praktische oplossing (moeten) worden gekozen als voor de
conserverende aanslagen uit hoofde van de Wet IS 2001. Voorgesteld wordt de complicatie met
de conserverende aanslagen voor noodgedwongen te accepteren.

3.3.1 Acties
tctie rlctie door wie afstemming met Ianning ealisatie

Onderzoek hoe de werkzaamheden (handmatig) Domein FIR 1-1-2002
a.v. conserverende aanslagen bij de IR worden
erricht?

Ontwikkelen aanslagbiljet conserverende aanslag Domein FIR 1-1-2002
foorstel voor administratieve behandeling opstellen Domein FIR 1-1-2002

(dit vergt de nodige voorlichting en instructie aan de
dienst zodat deze weet hoe en tot wanneer de
handmatige aanslagen moeten worden opgelegd).

4 Beleidsvormingsproces
Wat is het effect van de nieuwe wensen op de bestaande Successiewet? Welke artikelen moeten worden aangepast?
Is er een rol weggelegd voor bestaande kennisgroepen? Zo ja, geefaan: de kennisgroep en de rol ervan.

Leading is het wetsvoorstel dat op 20 juli 2001 voor advies naar de Raad van State is gezonden (rekening
houdend met de eventuele op- en aanmerkingen van de Raad) Indien het wetsvoorstel problemen geeft in de
uitvoering dan wordt dit door de Projectgroep ‘Power en Successie “ onderbouwd aangegeven Zie hiervoor het
aangehechte en met dit projectplan onlosmakeljke implementatieplan. Bij dit laatste plan is de Kennisgroep
Successie betrokken. De wetswijziging zal de nodige vragen oproepen, het is zaak om hier vooraf op te
anticiperen en te bezien of er beleidsbesluiten dienen te worden aangepast of nieuw dienen te worden opgesteld.

&3.1 Acties
ctie ctie door wie afstemming met ‘lanning -ealisatie

Het volgens het opgestelde lmplementatieplan 1-9-2001
uitvoeren van de geplande werkzaamheden.
Proactief bezien of de wetswijziging gevolgen kan Projectgroep Kennisgroep 1-12-2001
iebben voor de bestaande beleidsbesluiten of dat er Successie

nieuwe beleidsbesluiten dienen te worden opgesteld.

5 Proces communicatie

5.1 Externe communicatie
basis vormt het communicatieplan:noopt fiscale we& en regelgeving tot structurele voorlichting dan moet de doeigroepdirectie bti
de jaarlijkse budgetaanvraag hier zelf budget voor aanvragen
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Er dient communicatie te zijn zowel intern als extern over dit onderwerp. Extern dient er
gecommuniceerd te worden met het notariaat (keonisgroep Successie) en eventueel met de groep
van Belastingadviseurs.
(via de media?) Contact opnemen met Stafbureau Cluster Interne en Externe Communicatie van
BICPP.

5.1.1 Acties

F4ctie [4ctie door wie afstemming met Planning realisatie

Onderzoeken hoe intern bij B/CPP de Organisatie Projectgroep 1-10-2001
eregeld is

5.2 Interne communicatie
informeren Hoofden van eenheden en de Belastingtelefoon;
organiseren themadagen
mededelingen
vragen en antwoorden
instellen helpdesk (bij ingewikkelde en omvangrijke nieuwe regelgeving
bespreking op RIO’S en LTO

In overleg met de DPU dient overwogen te worden of er een oplegnotitie moet worden vervaardigd ter
behandeling in de diverse Divisieraden (Formele verantwoordelijkheid en bevoegdheid).
De Belastingtelefoon en de Klantendiensten dienen te worden geinformeerd.
De werkwijze m.b.t. de aanpassing dient als thema behandeld kunnen worden op het Landelijk
Technisch Overleg Successie.
Verder dient er vanuit de Projectgroep gecommuniceerd te worden met de Kennisgroep Successie, de
drie Specialistenteams en met leden van BICPP, RTB, en BBKB.

5.2.1 Acties
lctie ctie door wie afstemming met 3lanning ealisatie

‘ervaardigen oplegnotitie Divisieraad Projectgroep lirectie 1-12-2001
oerticulieren

Informeren belastingtelefoon en klantendienst Projectgroep Stafbureau EIC 1-12-2001
(aanpassing 100 meest gestelde vragen) en directie

Particulieren
De aanpassingen bespreken in het Landelijk ‘rojectgroep Domein Belasting 1-12-2001

echnisch Overleg Successie p Arbeid en
/etmogen
)nderdeel
Successie

6 Proces gegevensuitwisseling

6.1 Gegevensverstrekking
• Welke gegevens moeten aan derden worden verstrekt.
• Kan hierbij gebruik gemaakt worden van een bestaande vorm van gegevensverstrekldng?
• Wat is de frequentie van de verstrekking?
• Op welk tijdstip moet de eerste aanlevering plaatsvinden en aan wie?

Nader bespreken in Projectgroep

61.1 Acties
Actie [4ctie door wie afstemming met 1Planning realisatie
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Dit onderwerp nader uitwerken in de Projectgroep Projectgroep 1-12-2001

7 Aanpassing lagere regelgeving (Handboeken, instructies)

• Welke regelgeving, werkinstructies en handboeken behoeven aanpassing. De wijziging van regelgeving e.d. waarvoor een
ander onderdeel van de Belastingdienst zorg moet dragen wordt met de direct verantwoordelijke voor de aanpassing
afgestemd.

• Welke formulieren, brochures e.d. moeten worden gewijzigd, of moeten worden ontwikkeld?
• Welke modellen in het modellenboek moeten worden aangepast, of kunnen verdwijnen? Moeten er nieuwe modellen

worden ontwikkeld?

Onderzocht dient te worden welke teksten dienen te worden aangepast.
De formulieren moeten beoordeeld worden op tekst en huisstijl door een communicatiedeskundige.

7.1.1 Acties

Welk opleidingsmaterieel dient te worden aangepast?

Welke opleidingen of education permanente moet er aan de klantbehandelaars worden gegeven?

De opleidingsmodules moeten worden aangepast, en aan de klantbehandelaars dient education permanente te

worden gegeven inzake de wetswijzigingen.

7.1.2. Acties

Actie Actie door 4e 4fstemming met Planning realisatie
De opleidingsmodules aanpassen BICKC Projectgroep 1-12-2001
Het verzorgen van education permanente Projectgroep 1-2-2002

8 Proces invordering (zie ook 3.3 Proces aanslagen)
Welke externe documenten moeten worden aangepast? Denk aan:
• Uitstel van betaling van belasting voor particulieren
• Aansprakelijkheid van bestuurders
• Kwijtschelding van belasting voor ondernemers en particulieren
• Heffings- en invorderingsrente
• In vordering
• Uitstel van betaling voor ondernemers

In beeld brengen welke consequenties het met zich brengt om de uitgestelde invordering van het
Successierecht te verplaatsen van de Invorderingswet naar de Successiewet. Wat voor consequenties
heeft dit voor het proces, het Boekwerk Successie, en de organisatie bij de Invordering. (van belang
indien 25% van het ondernemingsvermogen inclusief publieksrechtelijke verplichtingen en quota,
alsmede het verschil tussen de verpachte en vrije waarde van gronden is vrijgesteld, berekenen voor
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welk deel dit betrekking heeft op de Successieaanslag).

8.1.1 Acties

9 Proces ns icobeheersîng klantbehandel ing
• Breng in kaart welke nieuwe risico’s ontstaan?
• Wat is het belang van deze risico’s?
• Geef aan hoe de nieuwe nsico’s kunnen worden gedetecteerd?
• Automatische detectie?
• Aanpassing van selectiemodules, of selectieregels?
• Hoe kunnen de risico’s worden afgedekt?

Breng in beeld welke risico’s kunnen ontstaan t.a.v. de klantbehandeling.
Risico’s kunnen ontstaan bij het opleggen van onjuiste aanslagen verder wordt dit onderdeel in
overleg met f Inader uitgewerkt.

9.11 Acties

3espreken IMPL met Domeinmanager en
plw.) Coordin. Successie
nformatiedag plannen, ‘s-morgens een
nformatief deel en ‘s-middags (voor een
eperktere groep een verdere uitwerking
bespreken)
i1aandelijkse rapportage opdrachtgever!
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• Voor aanpassingen aan de automatiseringssystemen zie onder hoofdstuk 2.

f4ctie [4ctie door wie afstemming met jpIanning realisatie

lOndet7oek de risico’s voor de klantbehandeling 1 1 )l-12-2001 1

10 Proces organisatie
• Is evaluatie nieuwe wet- en regelgeving noodzakelijk?

Een antwoordt hierop dient in de periode voor 1-1-2002 door de Projectgroep te worden aangegeven.

Bij lagen:

Rapporten:
- Rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving “De warme, de koude en de dode

hand” van 13 maart2000;
- Kabinetsstandpunt inzake het rapport “De warme, de koude en de dode hand” van de werkgroep

modernisering successiewetgeving;
Wijziging van belastingwetten c.a. Belastingplan 2002.

Overzicht actiepunten en tijdlijnen

ctie ctie door wie afstemming met ‘lanning ealisatie

Domeinmanager U-8-2001

Domeinmanager 30-8-2001

Projectgroep maandelijks
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Domeinmanager en intern B/CPP

Versie 27-08-01 tijdstip 16:20 Implementatieplan Aanpassing Successiewet Versie 1 Auteuri_________
oopgeslagen onder Worddata, Implementatieplan Aanpassing Successiewet 1956
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Directoraat-Generaal Belastingdienst

Notitie

Auteur

Notitienummer
Datum
Rubriek

Onderwerp

23 oktober 2001
Successiewet 1956
Belastingplan 2002 IV; herziening successiewetgeving

Ter beoordeling

Aan

Via

Van

Medeparaaf

1. Inleiding

de Staatssecretaris

de directeur-generaal voor Fiscale Zaken
de directeur-generaal Belastingdienst

team Particulieren en formeel recht

WDB

Op 30 oktober a.s. zal de Tweede Kamer zijn inbreng aanleveren met betrekking tot de in deel IV van het
Belastingplan 2002 voorgestelde wijzigingen in de successiewetgeving.

Voorafgaand aan de inbreng wil ik u wijzen op een aantal knelpunten in de wetsvoorstellen. De
knelpunten betreffen vooral het partnerbegrip. Een aantal daarvan zal naar verwachting ook door de
fracties en belangenorganisaties worden aangekaart.

Allereerst geef ik een korte samenvatting van knelpunten en oplossingsmogeljkheden. Vervolgens ga ik
per knelpunt wat dieper in op de problematiek en de mogelijke oplossingen.

BVt/m pag 5
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Uitvoeringsregeling

Een aantal bepalingen van de bedrijfsopvolgingsregeling moet nog nader worden uitgewerkt in een

uitvoeringsregeling. Vanuit de Belastingdienst wordt erop aangedrongen dat de uitvoeringsregeling zo

spoedig mogelijk geschreven wordt. Dit vooral met het oog op de noodzakelijke aanpassing van de

werkprocessen en de automatisering, waaraan thans al hard gewerkt wordt.

BCPP2001-00000 01 Opslag: 23-10-2001, 09:27 6/7

4. De bedrijfsopvolgingsregeling

BV
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Belastingdienst
Rotterdam
Postbus 50960
3007 BB Rotterdam
Telefoon (010) 290 44 44
Telefax (010)2904622
Qnnnalic,tanto,m S&S

Particulieren

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving Directe Belastingen
t.a.v1_________
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Datum: 13 augustus 2002
Uw kenmerk
Kenmerk: LTO 02101
Betreft: verslag LTO S&S 21 maart 2002

Geachte collega,

Document 4
2019- 147714

Hierbij zend ik u het verslag van het Landelijk Technisch Overleg Successie & schenking van 21 maart
2002.

Met collegiale groet

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Bezoekadres
Laan op Zuid 45
Rotterdam
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VERSLAG

van het Landelijk Technisch Overleg Successie & schenking, gehouden op 21 maart 2002 in het Centraal
Belasnggebouw, Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Aanwezigen

voorzitter

Ministerie van Financiën:
DGBeI, team particulieren en formeel recht
Directie Wetgeving Directe Belastingen
BelasfingdiensUCentrum voer proces- en produktontvikkeling
(BICPP), domein belastingen op arbeid en vermogen:

Coördinatiegroep Constructiebestrjding (CCB):
BeIasngdiensVDirectie Particulieren (DPU):
BelastingdiensVCKC:

Specialistenteams Successie & schenking:

- Rotterdam

- Den Bosch

- Zwolle

Afwezig met kennisgeving
BIP-O Buitenland
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02.1.1 Opening

02.1.3 Mededelingen van de voorzitter

02.1.4 Verslag LTO Successie en schenking $ november 2001

02.1.4.1 pagina-ge’Mjze bespreking

raaina 3. actiepuntenlijst

02.1.2 Vaststellen agenda

BV

BV

BV
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02.1.4.2 vaststellen verslag

BV

02.1.6.2 overige mededelingen

02.1.7 Mededelingen DPU
02.1.7.1 memo stand van zaken Successie- en schenkingsrecht 0102

Verwezen wordt naar het memo d.d. 26 februari 2002 van! an de DMsieraden & Landelijk
Technisch Overleg Successie & Schenking.! Ideelt mee dat een dergelijk memo periodiek zal
verschijnen.

02.1.5 Mededelingen Wetgeving

02.1.6 Mededelingen BICPP en DGBeI

02.1.6.1 recente jurisprudentie

Er zijn geen recente HR-arresten die in het kader van dit overleg vermeld zouden moeten worden.

BV
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02.18 Mededelingen BICKC

BV

02.1.9 Coördinatiegroep Constructiebestrijding

02.1.9.1 actualiteiten overzicht februari 2002
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02.1.9.2 overig

Voor het overige worden geen bijzondere zaken aan de orde gesteld.

02.1.10 Kennlsgroep Successie

___________

vraagt zich af waarom dit onderwerp op de agenda wordt geplaatst en is van mening dat vragen
over de nieuwe wetgeving terecht moeten komen bij de Kennisgroep Successie Deze Kennisgroep zal op die
vragen moeten antwoorden.

__________________heeft

gehoord dat met name bij de bedrjftopvolgingsregeling veel problemen gaan
spelen. Hij geeft de voorkeur aan een beleidsbesluit op dit gebied in de vorm van “vraag en antwoord”. Verder
biedt hij graag zijn diensten aan; beseft moet worden dat soms politieke beslissingen moeten worden
genomen.

1 deelt mee dat gewerkt wordt aan een procesbeschrijving. Dit wordt evenwel vertraagd omdat
nog niet duidelijk is wat GRS wel en niet kan. Voorts is een rekenprogramma in ontwikkeling.

-. Ivindtdat, voorzoverhetde conserverende aanslagen betreft, metlapmiddelen moetworden
gewerkt. Een eenduidige werkwijze is dan des te belangrijker.

____________

denkt dat het probleem rond de conserverende aanslagen waarschijnlijk in 2003 wordt opgelost
Inmiddels ligt bij BICKC de tekst van een folder over de bedrjftopvolgingsregeling. De van belang zijnde
handboeken worden geactualiseerd. Domein ITO is bezig met het in kaart brengen van de risicds in het kader
van het recht van overgang.

02.1.12 Rondvraag

02.1.13 Sluiting

02.1.11 Pra ktijkvragenlorganisatorische zaken
02.1.11.1 Implomentatie nieuwe Successiewetgeving
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Memo

Aan

Van

Datum

Ondenrp

ministerie van Financiën
Document 5
2019-147714

JRF sectie VROMLNV

23 maart2004

beloidsbrief LNV

In het fiscale deel van de beleidsbriefLNV reikt dhr Veerman een aantal fiscale suggesties aan op zijn

bel eidsterrek. Het gaat om:

5. Aanpassing successie- en schenkingsreclit; verhoging vrjstellingspercentage

ondernemingsvermogen;

BV

Hieronder een reactie:

Algemeen

BV

Voorstel 5, verruiming van de bedrijftopvolgingsfaciliteit in de successiewet, maakt deel uit van de

invulling van de €80 mln, verlaging successie en schenkingsrecht. Hierover wordt binnen financiën nog

overleg gevoerd.

111.1
waarvoor een specifiek alWegingskader geldt. Dit is niet gevolgd.

Specifiek

1 Het betreft belastinguitgaven,

BV

BV
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II1 ministerie van Financiën

BV

5. Aanpassing successie- en schenkingsrecht; verhoging vrjstellingspercentage ondernemingsvermogen
LNV mekit dat ze het successie- en schenkingsrecht wil aanpassen met name voor gezinnen en bij

00014



Lii ministerie van Financiën

bedrjftopvolging. LNV zou graag zien dat een deel van de thans beschikbare 80 miljoen euro (van Fi)

wordt ingezet om het vrjstellingspercentage van het ondernemersvermogen te verruimen in de

Successiewet. Voor Financiën is dit één van de varianten die in beschouwing worden genomen. Stas

Wn zal hierover in de MR voorstellen doen in een notitie aan de TK over bedrjftopvdging. Het betreft

overigens een aangelegenheid die het hele MKS aangaat en niet alleen de agrarische sector.

BV
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Herziening en modernisering van de Successiewet

Rapportage van het onderzoek van de Belastingdienst

4september2007

Alleen pagina 32 en 33 van dit rapport hebben
betrekking op de Bedrijfopvolgingsregeling, de
rest is buiten verzoek.

ProiectcroeD BelasUnadienst:
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Hoofdstuk 2. BedrijfsopvoIgingsfac ii ite it

in dit hoofdstuk geven wij een korte beschrijving van de bedrjfsopvolgingsfaoiiteit in de
Sucoessiewet. Voorop moet worden gesteld dat het gebruik maken van de bedrjfsopvolgingsfaciliteit
geen constructie is.

Doel van de faciliteit
De facijiteit is in het leven geroepen om te voorkomen dal (acute) betaling van successiereoht de
continuïteit van de verkregen onderneming in gevaar brengt. De faculteit bestaat uit een
voorwaardelijke vrijstelling van 75% van de waarde van het ondernemingsverm ogen en
(rentedragend) uitstel van betaling over de resterende 25%.
De bijbehorende belastingbedragen worden vastgelegd in een oonserverende aanslag. Voor het
voorwaardelijk vrjgestelde gedeelte wordt deze conserverende aanslag na vijf jaar voortzetten van
de onderneming verminderd naar nihil.

Geen vermogenstoets
De voorwaardelijke vrijstelling is sinds de introductie van de regeling in de Sucoessiewet in 2002
opgelopen van 30% naar 75%. Voor de regeling geldt geen vermogenstoets waardoor de voorftefter
ook voor deze faoiliteit in aanmerking komt als deze voldoende vrij beschikbaar vermogen uit de
nalatenschap heeft verkregen. In de praktijk blijkt dat de voorftetter momenteel vaak geen verzoek
doet voor het verkrijgen van het (rentedragende) uitstel van betaling. Reden daarvoor lijkt dat de
voortzetter genoeg middelen uit de nalatenschap heeft verkregen waarmee het recht van suocessie
kan worden voldaan. Daarnaast geldt voor een grote groep datze de vrijstelling niet nodig hebben
omdat ze genoeg vrij beschikbaar vermogen uit de nalatenschap hebben verkregen.

regeling als heel ingewikkeldewarenf

Tendens
Door het gegroeide vrjstellingsperoentage is het fiscale belang van de faoiliteit toegenomen. Mede
daarom wordt actief geadviseerd over de toepassing van de regeling. Hierbij worden de bestaande
ondernemingen zo ingericht dat op het moment van overlijden van de eigenaar de faciliteit optimaal
kan worden toegepast. Daarnaast krijgt de Belastingdienst signalen dat er financiële producten in de
markt zijn gezet die vermogende particulieren verleiden tot de aanschaf van partioipaties in een
passief opererende onderneming. Door deze aan koop worden voor de Suooessiewet belaste
bezittingen omgezet in onbelaste bezittingen, zonder dat veel ondernem ersrisioo wordt gelopen -

Vereenvoudiging
In het oog springend is dat in meer dan 90% van de gevallen de verkrjger voldoet aan de
voortzettingseis. Dit betekent dat in al die gevallen de eerder opgelegde oonserverende aanslag naar
nihil wordt verminderd. Het eerst opleggen en later verminderen van oonserverende aanslagen is erg
omslaohtig zodat herovenvogen kan worden of de heffing over de 75%-faculteit bij wege van
conserverende aanslag kan vervallen. Als blijkt dat binnen de voortzeftingstermijn van vijf jaar niet
aan de voorwaarden voor de vrijstelling wordt voldaan, zal alsnog een aanslag over het vrijgestelde
gedeelte worden opgelegd. Dit levert een vereenvoudiging voor alle partijen op.

Overdadige faciliteit
In het onderzoek naar 206 gevallen, waarbij de bedrjfsopvolgingsfaoiiteit speelde, komt het volgende
naar voren.
- In 31% van de gevallen, waarbij een verzoek op uitstel van betaling mogelijk was, is hierop geen

beroep gedaan. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat momenteel, gezien de
vrijstelling van 75%, uitstel van betaling minder vaak aan de orde is.

- In 119 van de 206 (57%) gevallen is voldoende vrij beschikbaar vermogen om de aanslag recht
van successie te betalen Vrij beschikbaar vermogen is het saldo nalatenschap minus eigen

32
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woning minus ondernemingsvermogen minus totale aanslag successierecht zonder toepassing
van de facfliteit.

Gezien de ratio blijkt de regeling in een groot aantal gevallen haar doel voorbij te schieten In 67%
van de gevallen wordt een faciliteit verleend terwijl belastingbetaling geen knelpunt vormt Uitgaande
van het gegeven dat per jaar ongeveer voor 160 miljoen aan conserverende aanslagen worden
opgelegd ontstaat door ontbreken van de vermogenstoets een derving aan successierecht van € 90
miljoenperjaar4 11,1

Rapport bedrj fsopvol gi ngsfaciliteit
Naast de discussie over het doel en werking van deze faciliteit moet ook aandacht worden besteed
aan de uitvoerbaarheid van deze facilileit. Zoals hierboven aangegeven roept de toepassing van
deze faciliteit veel vragen op Deze vragen worden momenteel geïnventariseerd en neergelegd in een
uitgebreid rapport In dit rapport zullen tevens de hierboven beschreven onderwerpen en
oplossingsideeën werden opgenomen. Ik verwijs naar dat rapport.

Conclusie
art 11,1

33
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Schaarste en overvloed

Rapport over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1958

Oktober 2007

Kennisgroep Successiewet
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1. Inleiding

Voorwoord

11.1

De bedrjfsopvolgingsreg eling kent vier faciliteiten:
- een voorwaardelijke vrijstelling voor de onrendabele top van het ondernemingsverm ogen;
- een voorwaardelijke vrijstelling voor 75% van het dan resterende ondernemingsvermogen;
- een rentedragende uitstelregeling voor de daarna overblijvende 25% van het
ondernemingsverm ogen;
- een rentedragende uitstelregeling voor de onderbedelingsvordering die mede-erfgenamen op de
bedrjfsopvolger verkrijgen (deze faoiliteit is opgenomen in de lnvorderingswet)

Per jaar wordt in ruim 300 sohenkings- en suooessiedossiers een beroep gedaan op de
bedrjfsopvolgingsregeling2. Dat leidt tot oonserverende aanslagen voor een bedrag van ongeveer €
180 miljoen, derhalve gemiddeld € 600.000 per dossier. Het bijbehorende ondernem ingsverm ogen
bedraagt tussen de € 750 miljoen en € 1 mijard.

1.1 Doel van het rapport

De b.o.r. bestaat sinds 2002 als faoiliteit in de Sucoessiewet. Er is inmiddels enige ervaring mee
opgedaan. Uit die ervaringen, zowel van de Belastingdienst als van de belastingadvieswereld, komen
een fors aantal knelpunten in de regeling naar voren. Doel van dit rapport is het aangeven van deze
knelpunten en het doen van voorstellen ter oplossing daarvan. Per knelpunt zal daarom een
mogelijke oplossing worden voorgesteld (door wijziging van wet- en regelgeving en door maatregelen
in de uitvoering, bijvoorbeeld hardheidsolausulebeleid).

1.2 Visie

De uitgangspunten welke de kennisgroep bij haar voorstellen tot aanpassing van wet- en regelgeving
hanteert zijn:

- Alleen reële bedrjfsopvolgingen worden g efacilieerd;
- Verkrijgers van IB-ondernemingen en verkrjgers van aanmerkeljkbelangpakketten worden
zoveel mogelijk gelijk behandeld;

- Het te faciliëren ondernemingsvermogen is duidelijk afgebakend van overig vermogen;4

11.1

2 Het verzamelen van cijfers dient handmatig te geschieden. Ook het feit dat het voorwaardelijke vrjstellingspercentage

in de loop van de jaren is verhoogd, maakt het lastig een helder beeld te krijgen. Uitgaande van cijfers over 2003 en
2004 is extrapolerend een inschatting gemaakt.

3ln zijn arrest van 14juli 2000 nr. 35 059 ENE 2000/306 geeft de Hoge Raad aan dat er sprake was van een ongelijke

behandeling tussen IE ondernemers en ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een vennootschap

met een in aandelen verdeeld kapitaal. De wetgever heeft die ongelijkheid middels wetswijziging opgeheven. De
kennisgroep is van mening dat ongelijke behandeling ook op het gebied van de bedrjftopvolgingsfaciliteiten door

middel van wetswijziging zoveel mogelijk moet worden opgeheven.

De toename van de faciliteit van 25% naar 75% van de waarde van het ondernemingsvermogen vormt een natuurlijke

3

00010



- De complexe wet- en regelgeving5 wordt zoveel mogelijk vereenvoudigd.
Wij menen dat de doelstelling van de wetgever en de rechtvaardigheid van de facilileit zullen worden
vergroot wanneer de regeling meer aansluit hij genoemde uitgangspunten.

2. Objectvoorwaarden

Inleiding

De eisen die aan het object van verkrjging worden gesteld blijken verschillend uitte kunnen pakken
naar gelang de rechtsvorm In dit hoofdstuk brengen we dat in beeld

2.1 Dubbele definitie ondernemingsvermogen

Voor de bepaling van wat ondernemingsvermogen is, verwijst de Successiewet naar bepalingen uit
de Wet IS en de Wet Vpb. De &o.r. is kort gezegd van toepassing op de verkrjging van een IS-
onderneming of medegerechtigdheid. De b.o.r. is eveneens van toepassing op
aanmerkelijkbelangaandelen die een onderneming vertegenwoordigen Om in dit laatste geval geen
beleggingsvermogen te faciliëren, is de regeling alleen van toepassing op hetgeen artikel 2, eerste
lid, onderdeel d Wet Vpb 1t het ondernemingsvermogen rekent. De in deze bepaling bedoelde
lichamen zijn slechts subjectief belastingplichtig ‘indien en vooizcverzij een onderneming drijven’.
Door het wezen van de 2-1-d norm ontstaan verschillen met ondernemingsvermogen in de IS
rechtsvorirn WIJ noemen drie verschillen:

- Indien een natuurlijk persoon een commanditaire deelname houdt wordt de verkrjging daarvan
gefacilieerd. Indien een artikel 2, lid 1, onderdeel d Wet Vpb een commanditalre deelname houdt niet,
omdat deze geen onderneming drijft (Hoge Raad, 11 juni 1969, nr 16.134, SNS 19691155).
- Een rechtspersoon kan geen overtollige kasgelden naar privé laten overgaan, waar dat bij een IS
ondememing dwingend recht is. In bepaalde arresten heeft de Hoge Raad aangegeven dat als het enige
doel van de stichting een ondernemingsdoel is, vermogensoverschoflen ook tot het
ondemem ingsvermogen behoren Het lijkt erop dat een feitelijke toets of het verm ogen ook echt nodig is
voor het drijven van de ondemem ing achterwege bljffJ 11.1

11.1

- Artikel 4 Wet Vpb breidt het ondernemingsbegrip verder uit. Een dergelijke uitbreiding bestaat niet
voor de 18-ondernemer. Zo leidt uitponden in de inkomstenbelasting tot een overige werkzaamheid
(artikel 3.91, lid 1, onderdeel c Wet IS ), maar een stichting die uitpondt, treedt wel in concurrentie
waardoor zij op grond van art 4 Wet Vpb voor de vennootschapsbelasting wordt geacht een onderneming
te drjven Een ander voorbeeld is artikel 4, onderdeel b Wet Vpb dat bepaalt dat onder het drijven van
een onderneming als bedoeld in artikel 2, lid 1, onderdeel d Wet Vpb ook het verzorgen van pensioen-
of VUT-uitkeringen wordt verstaan.j 11.1

111

aantrekkingskracht voorbelastingplichtigen om tot belastingarbitrege over te gaan. Dat kan gerealiseerd worden door
het omzetten van normaal belaste vermogensbestanddelen in grotendeels onbelaste vermogensbestanddelen. Met
andere woorden de omkaWng van gewoon (belast) vermogen naar (onbelast) ondernemingsvermogen.
5Zwemmer noemt de regeling in WFR 2002 blz. 930 hemeltergend ingewikkeld en zelfs voor een geoefend jurist bij
eerste lezing volkomen onbegrijpelIjk.

HR 12 februari 1966. BNB 19871188 en 10 februari 1999. BNB 19991171.
7Zie Â.MA de Beer, Bediijfsopvolgingsfaditteit in de successiew

4

beleggingsvemiogen?, MBE 20051108.
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Voorstel 1

11.1

22 Ondernemerschap op afstand

IB-onderneming

De bo.r. is van toepassing op een medegereohtigdheid in de zin van artikel 3.3, eerste lid, onderdeel
aWet lB en daarmee op commanditaire deelnames. Een commandite is vennootbij wijze van
geldschieting8. De wet IR maakt bij medegerechtigdheid bij de inbrengfaciliteit van artikel 165 en de
aftrek voor stakingsljfrenten in artikel 129, vierde lid Wet IS, een onderscheid of de commanditaire
deelname al dan niet voortvloeit uit een voorheen door de commandite gedreven onderneming. Door
de directe verwijzing naar het begrip medegerechtigdheid uit artikel 3.3 Wet IR laat de b.o.r. de
gedifferentieerde benadering, zoals de Wet IS die verderop maakt, buiten beschouwing. Hierdoor is
de b.o.r. thans van toepassing op ondermeerdeelnames in scheepvaart-cv’s.

11.1

De verkrjging van het aandeel van eerstgenoemde zou wel moeten worden gefaoiliëerd, de
verkrjging van het aandeel van laatstgenoemde niet.
Het argument dat ook de laatstgenoemde oommandite ondernemingsrisico loopt is voor de
toepassing van de b.o.r. niet relevant. Er moet immers sprake zijn van een reële bedrjfsopvolging.
Terzijde: cokde belegging in durfkapitaal (artikel 5.17 Wet IS) faciliëert niet voorde b.o.r.

Aanmerkelijkbelanghouder

Bij de verkrjging van aanmerkelijk belang aandelen doet zich iets soortgelijks voor. De regeling maakt
geen onderscheid tussen de in de praktijk voorkomende soorten van aandelen. Zo is de faciliteit van
toepassing op de verkrjging van cum ulatief preférente aandelen (cum prefs). De houder van cum prefs
pleegt op grotere afstand van de onderneming van de vennootschap te staan dan een houder van
gewone° aandelen. De houder van gewone aandelen is te vergelijken met een IS-ondernemer. De houder
van cum prefs is veeleer te vergelijken met een commandite in de inkomstenbelasting. Belangrijk
neven argument is de werking van de meesleepregeling. Dit is het beste te Nusfreren aan de hand van een
voorbeeld.

VOORBEELD

Werkmaatschappij X heeft 100 aandelen uitslaan meteen totale nominale waarde van € 100 miljoen. A
heeft 1 aandeel in de BV, de waarde in het economische verkeer van dit ene aandeel bedraagt € 3 miljoen.
Dit aandeel vormt bij A geen aanmerkelijk belang. De BV geeft a pan 20 cum prefs uit van nominaal elk €
100. A verwerft 1 cum pref aandeel (zijnde 5% van het totale aantal cum prefs) Hij heeft nu een
aanmerkelijk belang in de cum prets in BV X. Dit is voldoende om ook zijn ene gewone aandeel onder het

Artikel 19 Wetboek van Koophandel
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a.b. regime te laten vallen De bn.r. is nu van toepassing op alle aandelen die A in de BV houdt de cum
prefs en het gewone aandeel. Zo wordt de b.o.r. een (zeer stuurbaar) estateplanningstool.

Nuancering
Cum preft ontstaan in de praktijk vaak als een tussenstap in het kader van een gefaseerde
bedrijfsopvolging. Daar is een kritische houding minder op zijn plaats omdat de cum prefs bij de
schenkerlerfiater dan een vootteffing vormen van de directe gerechtigdheid als ondernemer Deze
benaderingswijze sluit aan hij onze zienswijze met betrekking tot de cemmanditaire deelname als uitloop
van regulier ondernemerschap bij persoonlijke ondernemingen.

Het boxenstelsel in de inkomstenbelasting metzijn verschillende tarieven maakt het voor
belastingplichtigen aantrekkelijk te schuiven met vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld met activa die in
feite bestemd zijn voor een onderneming De terbeschikkingstellingsregeling, arfikel 191 en 192 Wet IB
2001, moet dit tegengaan.
De wetgever heeft ervoor gekozen deze vermogensbestanddelen voor de b.o.r. niet te facijiëren, terwijl
deze voor de inkomstenbelasting wel het ondememingsregime volgen In de wetsgeschiedenis9 is daarover
het volgende opgemerkt

Gezien de achtergrond van de terbeschikkingstellingsregeling, onder andere de versterking van de
parallel tussen de fiscale behandeling van de IB-ondernemer en de directeurgrootaandeelhouder,
lijkt een toepassing van deze faciliteit (de b.o.r, kg) op het eerste gezicht niet onlogisch. De ter
beschikking gestelde vermogensbestanddelen liggen immers dicht tegen de ondernemingssfeer aan.
Hier ontstaat echter een knelpunt De terbeschikkingstellingsregeling is niet alleen van toepassing op
ondernemers die hun onderneming door middel van een BiJ. drijven, maar ook op een veelheid van

6

Vnnrstel 2a

11.1

2.3 TBS-regeling

TK 28015, nr 3, blz 41.
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financiële relaties die strikt genomen minder met de bedrijfsvoering te maken hebben. - - - Daarbij
dient bedacht te worden dat (toevoeging kg) ingeval de faculteit voor slechts een aantal
terbeschikkingstellingssituaties open gesteld zou worden, dit tot zeer complexe wetgeving zou
leiden”

Voor bedrijfspanden gaat het om veelal substantiële belangen, zodat ook daadwerkelijk van een
knelpuntzou kunnen worden gesproken De advieswereld speelt overigens hierop in doorte adviseren
de bestreffende bedrijfspanden in te brengen in de onderneming teneinde op die wijze de faciliteft
deelachtig te worden.

Voorstel 3

Een IS ondernem er rekent een pand dat gemengd wordt gebruikt (zakelijk én privé) tot het privé-
vermogen en stelt het pand gedeeltelijk ter beschikking aan de onderneming (een niet-splitsbare
winkel met bovenwoning) In de systematiek van de b.os. is aangesloten bij het
ondernemingsvermogen zoals dat geldt voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat
keuzevermogen, afhankelijk van de keuze die men maakt voor de inkomstenbelasting, al of niet als
ondernemingsvermogen voor de b.o.r. geldt. In de literatuur is hierop nogal wat kritiek geweest.
Enerzijds omdat bij panden die als ondernemingsvermogen zijn geëtikefteerd, de faciliteit ook van
toepassing is op het privé-deel. Anderzijds omdat het zakelijke deel niet wordt gefacilieerd als is
gekozen voor privé-vermogen.

Uitgaande van de wens reële bedrjfsoverdrachten te willen faciliëren, zou de functie van het
vermogensbestanddeel en niet zijn fiscale status doorslaggevend moeten zijn. Dit criterium is
bijvoorbeeld ook bekend in de overdrachtsbelasting (artikel 15, eerste lid, onderdeel b WBR).

Voorstel 4

2.5 Gefinancierd ondernemingsvermogen

Indien erfiater of schenker een IS-onderneming koopt en die geheel of gedeeltelijk financiert met vreemd
vermogen, vormt die financiering een ondernemingssohuld die in mindering komt op de waarde van de
onderneming. Bij de toepassing van de b.o.r. vermindert die schuld de grondslag voor de faciliteit.

7
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Als een aanmerkeljkbelangpakket met vreemd vermogen wordt aangekocht wordt de faculteit verleend
over de waarde van de aandelen, terwijl de financiering daarop niet in mindering komt De grondslag voor
de facHiteitis daardoor bij materieel gelijke gevallen in de IR-sfeer kleiner dan bij ondernemingen in de Vpb
sfeer.

Voorstel S

11.1

2.6 De 15%-regeling

Artiel 35b tweede lid: onderdeel b Successiewet sluit beleggingsvermogen uit van de bn.r1
Uit praktische overwegingen is, ter vermijding van gemillimeter in de uitioeiing, het 1 5%-forfait
geTntroduceerct Dit forfait bepaalt dat beleggingsvermogen tot 15% van de waarde van de aandelen mee
kan liften met de faciliteit. De regeling werkt aldus:

VOORBEELD
A is enig aandeelhouder van BV X. De activa van de BV bestaan voor € 2 miljoen uit
ondememingsvermogen en voor € S mdjoen uit beleggingen. Erzijn geen schulden1 de aandelen hebben
een waarde van € 10 miljoen. B erft alle aandelen in BV X en kan een beroep doen op de fadiiteit over een
bedrag van € 3,5 miljoen. De berekening luidt aldus.

Waarde van het ondernemingsvermogen in de BV € 2 miljoen
Bij het 15%- forfait: 15% van het totale vermogen van € 10 miljoen of
De b.o.r. wordt toegepast op een bedrag van € 3,5 miljoen.

De vermogensetikettering in de inkomstenbelasting leidt ertoe dat beleggingsvermogen verplicht overgaat
naar de privé-sfeer van de ondernemer De 15°Jo-regeling levert dus een ongelijkheid op tussen IR-
ondernemers en Vpb-ondernemers in een materieel gelijke situatie. Daarnaast zou de faciliteit, als deze al
gehandhaafd zou worden, niet gerelateerd moeten worden aan de waarde van de aandelen, maar aan het
ondememingsvermogen van de BV. Echter, in de praktijk blijkt de regeling geen verlichting in de uitvoering
op te leveren, omdat de omvang van het beleggingsvermogen toch al autonoom bepaald moet worden.
Ten slofte kan de regeling leiden tot misbruik. In de literatuur wordt de opvatting verdedigd dat het
mogelijk is om, door in een (uitgesloten) beleggingsvennootschap een kleine materiele onderneming
in te brengen, de b.o.r. eveneens voor 15% over de beleggingen toe te passen. De Belastingdienst
heeft een dergelijke oasus overigens nog niet gesignaleerd, en zou deze voor wat betreft een beroep
op de 15%- regeling, ook bestrijden.

Voorstel 6

11.1

10 De teksbiele vormgeving is ontleend aan artikel 8. zesde lid, onderdeel b. Wet Vpb (inmiddels vervallen). Dat artikel sloot
beleggingsinstellingen en soortgeljken uit van de faciiteit van de vermogensaftrek.
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. 11.1

2.7 Houdsterstructuren, toerekening en beleids eis

De bedrjfsopvolgingsregeling kent voor holding—werkmaatschappij structuren een
toerekeningsbepaling. Artikel 7a, tweede lid, Uitvoeringsregeling Successiewet schrijft namelijk voor
dat de bezittingen en schulden van een deelneming van een vennootschap onder omstandigheden
worden beschouwd als bezittingen en schulden van die vennootschap zelf. De tekst van artikel 7a
maakt niet helemaal duidelijk:
1) wat onder (mede) beleid bepalen moet worden verstaan;
2) wat mei het begrip deelneming wordt bedoeld;
3) hoede consolidatie moet plaatsvinden als een vennootschap twee of meer deelnemingen heeft.

De knelpunten die zich op dit punt voordoen worden in een beleidsbesluit zoveel mogelijk
weggenomen.

Voorstel 7

2.8 Versnippering

De b.os. is van toepassing indiende erfiater of schenker een aanmerkelijk belang heeft in een
vennootschap die een onderneming drijft. Dmwille van de fiscale uniformiteit is aangesloten bij het
aanmerkelijk belangcriterium. Er is derhalve reeds sprake van een bedrijfsopvolging indien iemand
tenminste 5% in een bepaalde soort aandelen in een onderneming heeft Deze grens is erg laag. Het is
discutabel of bij een 5% belang reeds gesproken kan worden van een bedrjfsopvolging. Estate planning is
voor een belangrijk deel ook giftenplanning. Door het herhalen van giften kan de progressie in het tarief
worden ontgaan. De cumulatie van giftenplanning en de b.o.r. leidt tot een maximale benutting van het
fiscale instrument in gevallen waarin nog nauwelijks sprake is van een bedrjfsopvolging. In Duitsland kent
men daarom de regel dat er slechts éénm aal in de tien jaar voor dezelfde schenker en begiftigde een
beroep op de bedrjfsopvolgingsregeling kan worden gedaan.
De inkomstenbelasting behandelt de aanmerkeljkbelanghouder van uit de gedachte dat hij ondernem er is.
De b.o.r. stelt echter niet de eis dat de verkrjger aanmerkeljkbelanghouder moet worden. Bij verervingen
zal de verkrjger via artikel 4.11 Wet IB vaak fictief aanmerke]jkbelanghouder worden. Bij een schenking
geldt dat niet. Zo kan de begiftigde een beroep doen op de b.o.r. ook al vormen de verkregen aandelen bij
hem box 3 vermogen.

Voorstel 8
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11.1

3. Voorwaarden bij erfiater of schenker

3.1 Vijf jaar een aanmerkelijk belang pakket hebben versus vijl jaar een onderneming
drijven

Bij schenking stelt de wet de eis dat aandelen reeds 5 jaar een aanmerkelijk belang vormden bij de
schenker De wei stelt echter niet als eis dat de BV ook vijfjaar een onderneming moet hebben gedreven.
Door verwerving van een onderneming door de BV kort voor schenking van de aandelen, is de faciliteft
naar de letter van de wet van toepassingij 11.1

11.1

4. Voorwaarden bij opvolger

Zonder continuIteit geen faciliteit

Zorg om het voortbestaan van de onderneming is voor de wetgever de reden geweest voor het
verlenen van de faoViteit Continuïteit houdt in dat de verkregen onderneming of het aandelenpakket
niet aanstonds na de verkrijging te gelde mag worden gemaakt. Aan de andere kant is de
voortzettingseis geen gebod tot het handhaven van een status quo. Zo leidt de omzetting van een IS-
onderneming in een BV, of de terugkeer uit de BV naar de IS-onderneming, niet tot het terugnemen
van de faciliteit, mits de ondememing wordt voortgezet

4.1 Realiseren van de geconserveerde waarde

IB-ondernemingen

De voortzettingseis bepaalt dat de verleende faciliteit wordt herzien indiende verkrjger binnen 5 jaar
na de verkrijging ophoudt winst te genieten uit de onderneming of een gedeelte daarvan (artikel 53b,
derde lid, onderdeel b Successiewet).
Ophouden uit de onderneming of een gedeelte daarvan winst te genieten, knoopt aan bij het begrip
staken° in de inkomstenbelasting. Dat begrip is in de inkomstenbelasting uitgebreid vorm gegeven.
Het ziet mede op het beëindigen van een zelfstandig deel van een onderneming, een duurzame
inkrimping van een onderneming en het naar evenredigheid staken van een onderneming indien de
onderneming in een personenvennootsohap met een ander wordt gebraoht Telkens wordt als gevolg
van (gedeeltelijke) staking de faciliteit (gedeeltelijk) teruggenomen. Het stakingsbegrip is niet
afdoende om in alle gevallen van te gelde maken van gefaoilieerd verkregen ondernerningsvermogen,
de bos. terug te nemen. In een aantal gevallen sluiten het stakingsbegrip en de ratio van de b.os.

Hetbesluit van 16maart2004, CPP 200311717M is in onderdeel Cl
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niet naadloos op elkaar aan. Er wordt dan weliswaar niet gestaakt, maar aan het
voorftehingsvereiste is materieel gezien grotendeeis niet meer voldaan.

Vo ORBEELD

A verkrijgt de boerderij van zijn ouders. De activa van de onderneming bestaan uit 20 hectare
landerijen (een toekomstige Vinexloeatie), een veestapel en een tractor. Erzijn geen schulden. A zet
de onderneming voort, maar besluit in jaar 3 de landerijen te verkopen aan een projectontwikkelaar.
A bedingt bij de verkoop dat hij de landerijen de eerst komende jaren nog mag gebruiken. De activa
van de onderneming bestaan dan alleen nog uit de veestapel en de tractor. A heeft de onderneming
niet gestaakt, maar wel het leeuwendeel van het verkregen voorwaardelijk vrjgestelde
ondernemingsvermogen te gelde gemaakt

Vpb-ondernemingen

11.1

Voorstel IDa

11.1

Voorstel lOb

11.1

Ii
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4.2 Omzetting van de onderneming in een BV

Indien in de vooitettingsperiode een persoonlijke onderneming wordt omgezet in een besloten
vennootschap, dient zonder nadere regelgeving de verleende faciliteit te worden ingetrokken. Er is
dan immers geen sprake van een “rechtstreekse° voortetting. Dit gevolg is ongewenst. Daarom keurt
artikel 7d, eerste lid, Uitvoeringsregeling Successiewet op verzoek goed dat de faciliteit intact blijft
doch stelt als eis dat de oprichters van de vennootschap ‘geheel of nagenoeg geheel in dezelfde
verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezefte onderneming.
Artikel 7d, eerste lid, Uitvoeringsregeling Successiewet sluit op een aantal punten niet volledig aan bij
de ratio van de b.o.r.

Ten eerste hoeft de inbreng niet volledig plaats te vinden tegen aandelen. Zo is een gering
aandelenkapitaal samen met een substantiële creditering ten gunste van de inbrenger mogelijk. De
aflossing van die creditering binnen de vijfjaarsperiode is economisch vergelijkbaar met het te gelde
maken van gefacilieerd ondernemingsvermogen en strookt niet met het doel van de faciliteit. De

claim
op het voorwaardelijk vrijgesteld ondernemingsvermogen kan op die manier wel erg snel worden
ontgaan.
Ten tweede maken de woorden ‘geheel of nagenoeg geheel’ het mogelijk dat bij een omzetting een
derde voor ten hoogste 10% aandeelhouder van de vennootschap wordt, zonder dat dit tot
gedeeltelijke intrekking van de faciliteit leidt, terwijl in zo’n situatie sprake is van een partiële
vervreemding van gefacilieerd ondernemingsvermogen. Deze situatie is vergelijkbaar met de inbreng
van een voort te zetten onderneming in een v.o.f. waarbij de toetreder voor 10% gerechtigd is.

Voorstel 11

11.1

5. Doelmatigheid en rechtmatigheid

Inleiding

De uitvoering van de b.o.r. legt een fors tijdsbeslag op de uitvoering. Indien aan de voortzettingseis
wordt voldaan is dat voor de voorwaardelijke vrijstelling, achteraf bezien, een loze inspanning. In de
korte geschiedenis van de Los. is de voorwaardelijke vrijstelling van artikel 35e, tweede lid,
geruislocs nagenoeg verdrievoudigd. Bezien mag worden of de regeling eenvoudiger vorm gegeven
kan worden en nog aansluit bij haar rechtsvaardingsgrond.

5.1 Waarom het instrument “conserverende aanslag”?

De eerste ervaringen met de afloopeontrole van de bedrjfsopvolgingsregeling vanaf 2002, zijn dat in
meer dan 90% van de gevallen belanghebbenden voldoen aan de voorlzeftingseis. Fiscus en
belastingadvieswereld houden elkaar driftig aan het werk met zaken waarin voor 90% van de
gevallen er materieel geen belasting is verschuldigd. Het is daarom een vereenvoudiging indien de
inrichting van de b.o.r. wordt omgedraaid. Om te voorkomen dat in de 10% gevallen waarin niet wordt
voortgezet op een later tijdstip nog discussie ontstaat over de waarde van het verkregen
ondernemingsvermogen, geeft de Belastingdienst in het kader van de aanslagregeling een voor
bezwaar vatbare waardebeschikking af. In die beschikking wijst de Belastingdienst op de
aangifteplioht bij niet-voortzetten (het huidige artikel 53b, eerste lid, Successiewet). Ook zal bezien
moeten worden of het uitstel van betaling, bedoeld in artikel 35o, derde lid, Successiewet op andere
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wijze dan bij conserverende aanslag kan worden geregeld. Als die conserverende aanslag blijft
bestaan: resteert immers nog steeds een deel van de uitvoeringslast.

Voorstel 12

11,1

&2 Rechtmatigheidshevordering

In een onderzoek naar 206 gevallen, waarbij debedrjfsopvolgingsfaciliteit speelde, komt naarvoren
dat in 31% van de gevallen, waarbij een verzoek op uitstel van betaling mogelijk was, hierop geen
beroep is gedaan. In 57% van de gevallen is voldoende vrij beschikbaar vermogen om de aanslag
recht van successie (zonder toepassing van de b.o.r.) te betalen. Vrij beschikbaar vermogen is het
saldo nalatenschap minus de eventuele eigen woning minus het ondernemingsvermogen.

In de Successiewet wordt een verkrjging in aanmerking gencmen voor de waarde in het
economische verkeer. Voor ondememingsvermogen geldt echter dat de waarde niet lager ligt dan de
liquidatiewaarde. Badwill vormt derhalve geen waardedrukkende factor bij de waardebepaling van
ondernemingsvermogen. De eventuele badwill (het verschil tussen de liquidatiewaarde en de lagere
voodzettingswaard&) wordt voorwaardelijk vrijgesteld. De badwili-faciliteit is derhalve een uitvloeisel
van de waardering op minimaal de liquidatiewaarde. In de praktijk blijkt het beroep op juist deze
faciliteit samen te gaan met het ontbreken van vrij beschikbaar vermogen om de belasting te betalen.
Deze faciliteit staat op theoretische en praktische gronden buiten discussie.

De 75% voorwaardelijke vrijstelling kent in de helft van de gevallen geen strikte noodzaak. Uit het
onderzoek in de genoemde 206 dossiers komt naar voren dat de faciliteit vaak wordt verleend in
gevallen waarin belastingheffing geen knelpunt vormt. Het gaat hierom circa € 100 miljoen
belastinggeld. Een facHiteit in de Successiewet richt zich per definitie op verkrjgers die (een deel
van) ondernemingsvermogen in de schoot geworpen krijgen. Ten opzichte van kopers van
ondernemingen die de koopsom volledig moeten betalen doet de 75% vrijstelling overdadig aan. Het
echte probleem voor het gros van de bedrjfsopvolgers is niet de belasting op zich, maar het
betalingsmoment. Daaraan kan via een ruimhartige uitstelregeling een mouw worden gepast.

Voorstel 13

11.1
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6. Samenvatting
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Document A
2019-147714

**
Directie Wetgeving Directe Belastingen

Notitie Ter beslissing

Auteur

NotWenummer WDB200I-00412 N

Datum 21juni2001

Rubriek Successie- en sch enkin gsrecht

Onderwerp M oltmaker; Faciliteiten bedrijfsopvol ging voor ter beschikking gestelde
vermogensbestanddelen

Aan de Staatssecretaris

Via de secretaris-generaal

de (plvj directeur-generaal voor Fiscale Zaken

Med epara af de directeur Rechtstoepassingsbel eid Belastingdienst

Van de directeur Wetgeving Directe Belastingen

cc de directeur centrum voor Proces- en Produktontwikkeling

de Minister

de directeur Voorlichting

Inleiding

In de huidige wettelijke regeling (art 26 Invorderingswet) geldt de bedrjfsopvolgingstaciliteit niet voor

vermogensbestanddelen die aan de eigen BV of aan (de BV van) een met een belastingplichtige

verbonden ondernemer ter beschikking worden gesteld. Dit is een ongewijzigde voortzetting van de lijn

die ook ioor 1/112001 al gold. concreet: indien tot een nalatenschap schuldvorderingen op de eigen BV

van de erfiater behoren of aan de BV verhuurde panden e.d. dan wordt over dit deel van de nalatenschap

het reguliere successierecht geheven. Dit geldt ook voor schuldvordering op een verbonden IB

ondernemer en voor aan zon ondernemer verhuurde onroerende zaken.

De werkgroep Moltmaker is van oordeel ( 4.5.1 van het rapport) dat ter beschikking gestelde

vermogensbestanddelen eveneens tot het ondememingsvermogen dienen te worden gerekend zodat de

bedrijftopvolgingstaciliteiten terzake van deze vermogensbestanddelen van toepassing zijn. De

desbetreffende passage in het rapport Moltmaker is geschreven op het moment dat de inkt van de laatste

nota van wijziging van de Wet IB 2001 nog niet droog was. De complicaties die ontstaan door de keuze

van de werkgroep zijn duidelijk niet onder ogen gezien. In deze notitie wordt een aantal van deze

problemen aangestipt in de afwegingen bij de voorgestelde beslissing. In het kabinetsstandpunt is op

deze materie niet ingegaan. Ten behoeve van de eerste wetgevingstranche n.a.v. het rapport Moltmaker
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in het Belastingplan 2002 dient nog te worden besloten ofhet voorstel van de werkgroep wordt
overgenomen.

Gewaagde beslissing

Afwegingen ta.v. het al dan niet verlenen van bedrftopvolginps1âcfliteiten
Pro
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Document 0
2019-147714

**

Memo

Van

__________

Datum 23juni2003

Onderwerp Kennismaking met NOS) Sedrijfsoverdrachten

Het rapport over de fiscale behandeling van bedrjftoverdrachten (motie Van Vroonhoven-Kok cs) is in

concept klaar. Kort samengevat, is de strekking van de rapportage dat eventuele knelpunten niet zozeer

in de fiscaliteit zitten maar in het (tijdig) vinden van een geschikte opvolger. Wat betreft de fiscaliteit wordt

in de rapportage opgemerkt dat deze geen belemmering mag vormen. Dat komt er concreet op neer dat

moet worden voorkomen dat door de belastingheffing liquiditeitsproblemen ontstaan. Omdat door de

bedrjfsoverdracht een piek in de belastingheffing kan optreden, is dat ook nodig. Geconcludeerd wordt

dat het huidige fiscale systeem op dat punt heel redelijk functioneert. Tegelijkertijd moeten we onder ogen

zien dat er in de sfeer van de regelgeving (o.a. als gevolg van versnippering) nog wel

vereenvoudigingswinst te halen valt (wegnemen van lifte irritators). Grote verlaging van administratieve

lasten valt daarbij overigens niet te verwachten. De conceptsamenvatting van het rapport is bijgevoegd.

buiten verzoek
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MEMO BIJ PUNT 3 BEDRIJFSOPVOLGING

Conceptsamenvafting rapport fiscale behandeling van bedrijfsoverdrachten

Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies

Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2003, deel lis een motie

aangenomen van het Tweede Kamer-lid Van Vroonhoven-Kok c.s. In de motie wordt een onderzoek

gevraagd naar de fiscale behandeling van bedrjfsoverdrachten met specifieke aandacht voor een aantal

IB-situaties en het successierecht. Dit rapport geeft uitvoering aan deze motie. Daarbij wordt onder een

bedrjftoverdracht verstaan de overdracht van een lB-onderneming alsmede de vervreemding van

aanmerkeljkbelangaandelen in een vennootschap waarin (direct of indirect) een onderneming wordt

uitgeoefend aan een bedrjftopvolger eventueel als gevolg van een schenking of een vererving.

Bedrjfsoverdrachten staan op de beleidsagenda, niet alleen in Nederland maar ook bijvoorbeeld binnen

de Europese Unie. Algemeen wordt aangenomen dat het aantal bedrjfsoverdrachten de komende jaren

zal toenemen (bijvoorbeeld als gevolg van de vergrijzing). Het vinden van een geschikte koper— ca. 113

van de overdrachten vindt binnen de familiesfeer plaats - wordt als grootste knelpunt genoemd,

daarnaast komt (het ontbreken van een tijdige) planning als belangrijk knelpunt naar voren. De fiscaliteit

wordt slechts zijdelings genoemd als eventueel knelpunt bij een bedrjfsoverdracht. Toch mag het niet zo

zijn dat de fiscale heffing een beletsel vormt voor economisch gewenste bedrjftoverdrachten. Indien de

liquiditeitspositie niet gelijk opgaat met het moment waarop belasting betaald moet worden, kan sprake

zijn van een belemmering. Het streven liquiditeitsproblemen daar waarnodig (bijvoorbeeld bij een piek in

de heffing) te voorkomen, vormt dan ook het beleidsmatige uitgangspunt.

Na beschouwing van de geïnventariseerde faciliteiten in de inkomstenbelasting, het successie- en

schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting kan het volgende worden geconcludeerd. Het f feit dat in

bepaalde situaties verschillende regelingen van toepassing kunnen zijn, duidt op een zekere

versnippering. Vanuit theoretische overwegingen zou het wenselijk kunnen zijn om versnippering tegen te

gaan, maar er zijn geen concrete signalen dat deze versnippering in de praktijk ook als probleem wordt

ervaren. Wel bestaat de indruk dat niet alle regelingen even bekend zijn. Hiervoor zijn twee

oplossingsrichtingen denkbaar: stroomljning/synchronisatie van de huidige regelgeving ofwel een

commun icatiefraj oct.

Voorts kan worden geconcludeerd dat de bestaande faciliteiten grosso modo in lijn zijn met het

beschreven beleid. Op bepaalde punten is zelfs sprake van een mimhartige faciliëring omdat bij de

vormgeving uit doelmatigheidsoverwegingen is gekozen voor een generiek karakter. De faciliteiten zijn
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als gevolg hiervan in individuele situaties soms ruimerdan strikt noodzakelijk. De constatering dat de
fiscaliteit geen wezenlijk knelpunt vormt en op onderdelen zelft als ruimhartig kan worden aangemerkt
neemt niet weg dat het zaak is alertte blijven op imperfecties. Het zou immers zo kunnen zijn dat de
huidige tâcUiteiten weliswaar als goed kunnen worden beschouwd maar dat ervoor andere knelpunten
ten onrechte geen taciliteiten bestaan. Daarom is gekeken of er sprake is van knelpunten waarvoor nog
geen tegemoetkoming bestaat. Daarbij is allereerst stilgestaan bij vermeende knelpunten die in het
verleden al aan de orde zijn geweest en waarop van verscheidene kanten is gewezen, zoals de
versobering van de renteafirek in het aanmerkelijkbelangregime. Ook nu is (opnieuw) geconcludeerd dat
er in dit kader geen nieuwe inzichten bij deze punten zijn die nopen tot een gewijzigde opstelling.
Vervolgens is gekeken naar nieuwe knelpunten. Op een beperkt aantal specifieke punten wordt wel een
aanpassing van de fiscale regelgeving als wenselijk ervaren waardoor in deze specifieke regelingen een
nader evenwicht gevonden kan worden. Voorgesteld wordt de toepassing van de doorschuiffaciliteit voor
mede-ondernemers en werknemers te vergemakkelijken in die zin dat niet langer wordt vereist dat
hetgeen na overdracht bij de overdrager achterbljfi een zelfttandig gedeelte van een onderneming moet
vormen. Het laten vervallen van deze voorwaarde [thans wordt gekeken of er fiscaaltechnische
belemmeringen zijn] betekent dat de overdrager bijvoorbeeld het bedrjftpand kan houden en kan gaan
verhuren aan de cNernemer. Hierdoor kunnen de financieringslasten van de overnemer worden verlaagd.
Tevens wordt voorgesteld op de website van de Belastingdienst meer informatie beschikbaar te stellen
rondom het ffiema fiscale behandeling van een bedrijftoverdracht. Vervolgens wordt geadviseerd in de
algehele herziening van de Successiewet 1956 de vormgeving van de bedrjftopvolgingstacHiteitte
bezien aangezien deze als moeilijk leesbaar en complex wordt ervaren.

Belangrijkste punten overleg NOB over bedrijfsoverdrachten d.d. 201612003

Concepti cle benadering.

Het NOB pleit voor een basis-concept bedrjftoverdrachten waarin de randvoorwaarden zijn opgenomen
van het kader waarbinnen een bedrijfsopvdging moet kunnen plaatsvinden. De gedachte achter zo’n
benadering zou zijn dat een lijn wordt gekozen voor aanpassing van alle relevante regelgeving waardoor
in alle gevallen tot een de facto gelijke behandeling zou worden gekomen. Een dergelijk basis concept
zou een vereenvoudiging voor de praktijk met zich meebrengen. Het NOG schat overigens in dat de
administratieve lastenvermindering echter beperkt is. Wij hebben aangegeven dat een dergelijke
rigoureuze wijziging moeilijk door te voeren is, maar dat het wel werkbaar kan zijn om stapsgewijs meer
unilbrmiteit in de regelgeving na te streven. Daarnaast heeft de NOG-delegatie de versnippering als
knelpunt aangegeven.
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• De grootste prioriteit heeft volgens het NOS het vereenvoudigen van de

bedrijftopvdgingsfaciliteit in de successiewet. Zij pleitten onder andere voor een mwere regeling

gekoppeld aan een hoger vrjstellingspercentage. De belastingdruk zou daardoor niet per sé lager

hoeven te worden, als de regeling maar eenvoudiger zou worden.

• Tevens heeft het NOS het ontbreken van een doorschuiffaciliteit bij de verkoop van

aan merkeljkb elangaandelen (aandelenbezit van 5% of neer gehouden door een particulier)

aangegeven.

Ten slotte is gesproken over de verdere voortgang van de rapportage bedrjftoverdrachten en de rol die

het NOS hierin kan spelen. Door Financiën is aangegeven dat de rapportage vooral een beleidsmatig

karakter heeft, waarbij als uitgangspunt zal gelden dat de fiscale heffing geen beletsel voor economisch

gewenste bedrjftoverdrachten mag vormen. De meer technische punten van het NOB zullen hierin niet

worden weergegeven. Het NOS zou deze meer technische punten alsnog bij de behandeling van de

rapportage in de Tweede Kamer kunnen insteken. Er is echter over gesproken dat rechtstreeks overleg

met Financiën wellicht meer resultaat oplevert. Van beide kanten is toegezegd hier verder over na te

denken.
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Document D
2019- 147714

Ondetwerpen hij WOB die worden stilgelegd of waaraan niet wordt begonnen

bulten veraoek
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bulten verzoek
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bulten verzoek
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buiten verzoek

Successiewet

Het rapport van de werkgroep-Mdtmaker zal in wetgeving moeten worden omgezet. Het gaat dan om

de voorstellen inzake de Familiegroep/tarieven, goede doelen-instellingen en de

bedrjftopvolgingsregelingen. Deze laatsten hebben ook een link met de Belastingherziening 2001

(toezeggingen aan parlement in het kader van de alchaffing van de stakingsvrjstelling en bijzondere

tarieven).
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Document E
2019-147714

Wie krijgt bedrjfsopvolgingsfficiliteit en waarvoor?

Te faciliëren vermogen

- Ondememingsvermogen;

- Medegerechtigden?

- Ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen?

-AB

1) Ondernemingsvermogen

Huidige regeling

P.M.; zie rapport Moiknaker en Kabinetsstandpunt

Moltmaker/ Kabinetsstandpunt ( 2.3.3.5)

-afwaardering ondern emin gsvermogen 25%; blijft voorwaardelijk (voortzeffingseis) buiten heffing
-indien waarde goïng concern <liquidatiewaarde: heffing over verschil voorwaardelijk
(voortzeftingseis)

-bij vererving lûjaar renteloos uitstel van betaling over alle successiebelasting die kan worden
toegerekend aan vermogen voortgezette onderneming

- bij schenking 10 jaar rentedragend uitstel van betaling over alle successiebelasting die kan worden
toegerekend aan vermogen voortgezette onderneming

Voorstel voor wetgeving

Vermogen dat bij de erfiater i schenker werd gerekend tot het ondernemingsvermogen, dient voor de
toepassing van de bedrjtsopvolgingstaciliteit in aanmerking te komen. Wat betrefi de bedragen die
voorwaardelijk buiten de heffing blijven (uiteindelijk) geldt dat de degene die het

ondernemingsvermogen verkrjgt, de ondememing ook metterdaad voortzet (zie hierna). De faciliteit
dient er uit te bestaan dat een deel van de heffing voorwaardelk niet plaatsvindt. Daarvoor zijn
verschillende methodieken denkbaar

- consewerende aanslag die na 5 jaar1 wordt kwijtgescholden mits in de tussentijd niet is
vervree md;

- idem maar zonder conserverende aanslag;

- navordering indien niet wordt voldaan aan de voortzettingseis

11.1
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Een tweede element dat aandacht behoeft, is dat - al dan niet renteloos - uitstel van betaling wordt

gegeven voor de successiebelasting die is toe te rekenen aan ondernemingsvermogen. Dat betekent

dat moet worden geregeld welk deel van de aanslag vooralsnog niet zal worden ingevorderd. De

meest voor de hand liggende optie lijkt mij om alle successiebelasting waarvoor een

bedrjftopvdgingstacilfteit geldt op te nemen in één conserverende aanslag (dus zowel voor uitstel als

voor uitstel en op termijn kwijtschelding) en tegelijkertijd bij beschikking vast te stellen welk deel van

deze conserverende aanslag tezijnertijd maximaal kan worden kwijtgescholden. Eventuele

voorwaarden zouden ook aan deze beschikking kunnen worden verbonden. Voorts moet de ontvanger

kunnen herkennen voor welk deel van de conserverende aanslag renteloos uitstel van betaling dient

te worden verleend. Dat zou in de beschikking dienen te worden vastgelegd. Voorwaarden die zien op

het uitstel 1 de kwijtschelding an sich dienen mijns inziens in de invorderingssfeer (uitvoeringsregeling

Invorderingswet?) te worden geregeld.

Concreet:

Stap 1) Het kwalificerende vermogen wordt deels (25% of evt. meer) niet in aanmerking genomen2.

Hiervoor een conserverende aanslag opleggen. Vaststellen bij beschikking.

Stap 2) Conserverende aanslag indien waarde goïng concern <liquidatiewaarde. Vaststellen bij

beschikking.

Stap 3) Uitstel van betaling voor conserverende aanslag (al dan niet renteloos). Dient in beschikking

te worden vastgesteld.

Stap 4) Kwijtschelding deel conserverende aanslag

Mogelijke knelpunten

Kunnen optreden indien wel sprake zou zijn van een subjectieve maar niet van een subjectieve

onderneming.

- wat indien sprake is van uvoortgezetu ondernemerschap bij de erflaterlschenker? Strikt genomen

is in dergelijke gevallen geen sprake van een onderneming in de zin van de Wet IR 2001, maar op

grond van de rechtspraak van de HR is toch sprake van ondernemingsvermogen. Te denken valt

aan het voorbeeld van de ondememer die de bedrijfsvoering materieel heeft beëindigd maar

enkele activa aanhoudt, bijv. in afwachting van een geschikte gelegenheid voor verkoop. Voor de

verkrjger kan in dergelijke gevallen nimmer sprake zijn van een ondememing

II) Medegerechtigden / crediteuren winstafhankelijke leningen

2 Het ligt het meest voor de hand dit te regelen in één van de vrijsietlingsbepalingen. Zie ook memo__1o.2.e
10.2.e
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Huidige regeling

In de Wet 19 2001 is het ondernernersbegrip aangescherpt ten opzichte van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964. Achterliggende gedachte daarbij was, dat de wetgever wilde voorkomen dat
belastingplichtigen die in maatschappelijk opzicht eerder als belegger worden beschouwd nog langer
gebruik zouden kunnen maken van diverse tegemoetkomingen die voor ondernemers in het leven zijn
geroepen3. Tegelijkertijd wilde de wetgever echter niet dat deze personen in box III terecht zouden
komen. Daarom is gekozen voor toepassing van het winstregime exclusiefde ondememerstaciliteiten.

Deze aanscherping heeft geen of slechts beperkte gevolgen gehad voor de huidige
bedrjftopvdgingstciliteir (kwijtschelding successierecht) in de invorderingswet. In art. 26, vierde lid,
onderdeel a, lnvorderingswet wordt immers niet alleen verwezen naar een ondernemer als bedoeld in
art. 3.4 en 3.5 Wet 19 2001 maar wordt de regeling van overeenkomstige toepassing verklaard voor
medegerechbgden als bedoeld in art. 3.3, eerste lid, onderdeel a, Wet 19 2001e. Aanvankelijk werd in
het (voorgestelde) gewijzigde art. 26 lnvorderingswet alleen verwezen naar een onderneming als
bedoeld in art. 3.2.1.2 (thans art. 3.4) Wet 192001. Blijkens de toelichting bij de derde nota van
wijziging die heeft geleid tot de huidige tekst van art 26, vierde lid, onderdeel a, mv. Wet is de
verwijzing naar de medegerechtigden opgenomen om misverstanden” te voorkomen. Hoewel de
toelichting voor tweeërlei uitleg vatbaar is, ligt voor de hand dat het nimmer de bedoeling is geweest in
de sfeer van de bedrijftopvolging een zelide aanscherping door te voeren als in de 196. Dit gedachte
achter de bedrjftopvdgingsfaciliteit is immers dat de continuiteit van een bedrijf niet in het gedrang
hoort te komen door de betaling van successierecht over het in de onderneming werkzame vermogen.

Moltmaker / Kabin etsstandpunt

Dit is overigens niet alleen gebeurd door aanscherping van het ondememersbegrip, maar ook door de invoering
van aanvullende criteria zoals het uren- en gebruikelijkheidacriteritun (art. 3.6 Wet IR 2001)

naar de weinig gebruikte balaiisdatumfadiiteit van art. 22 SW.
Dit is gebeurd bij de derde nota van wijziging op de voorgestelde Invoeringswet

6Hoewel ik me ook voor kan stellen da op dit punt de coördinatie niet optimaal is geweest.

Voorstel voor wetgeving

Knelpunten?
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11.1

III Aan merkeljkbelanghouders

Huidige regeling

In artikel 26, vierde lid, onderdeel b, Invorderingswet is geregeld dat successierechten t.z.v. een

verkrjging krachtens erifecht of schenking van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of

winstbewijzen7 in een vennootschap onder voorwaarden wordt kwijtgescholden. Deze voorwaarden

zijn:

- aandelen

- verkrjger moetAB hebben

Moltmaker! Kabinetsstandpunt

- Binnen nader te bepalen grenzen faciliteit voor krachtens erfrecht opgekomen aandelen e.a.

(2.3.3.5)

- Bij voortzefter niet de eis dat bij hem sprake is van een AB

- Kabinet houdt vast aan AB-criteria Wet IR 2001 (anders: Cie Moltmaker)

Voorstel voor wetgeving

Aandachtspunten zijn vooral dat alle AB-gevallen goed in beeld zijn en de vraag hoe we

beleggingsvennootschappen eruit halen. Huidige art. 6a Uitv.reg Invorderingswet is onbevredigend

IV Terbeschikkingstellers

Huidige regeling

In het oorspronkelijke art. 26 Invorderingswet gold de bedrjftopvolgingsfaciliteit voor AB-houders niet

voor tot een AB behorende schuldvorderingen en evenmin voor aan de BV verhuurde panden e.d.

Moltmaker 1 Kabinetsstandpunt

Opties op deze vermogensbestanddelen worden met de ond&liggende vermogensbestanddelen gelijkgesteld en
worden Iidmaatschapsbewijzen ci van coöperafies gelijkgesteld met winstbewijzen en coöperafies met
vennootschappen (art. 26, twaalfde lid, Invorderingswet).
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De werkgroep Moitmaker is van oordeel ( 4.5.1) dat ter beschikking gestelde

vermogensbestanddelen eveneens tot het ondernemingsvermogen dienen te worden gerekend. In het
kabinetsstandpunt wordt op deze materie niet ingegaan. 11.1

11.1

Voorstel voor wetgeving

Knelpunten

Voortzethngseis

In alle gevallen wordt aan het verlenen van de bedrijftopvolgingsfaciliteit de eis verbonden dat de
onderneming door de verrkijger wordt voortgezet Deze eis is als zodanig niet nieuw. Wel biedt de
nieuwe regeling een gelegenheid om lekken en knelpunten in de bestaande regeling weg te nemen.

Ondernemers 1 medegerechtigden

AS-houders

Terbeschikkingstellers
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