Geactualiseerd besluit over geruisloze
doorschuiving onderneming
4 augustus 2008
De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs een geactualiseerd besluit over de geruisloze
doorschuiving van een onderneming aan een (mede-)ondernemer of werknemer uitgebracht.
De staatssecretaris geeft aan dat het arrest van de Hoge Raad van 5 januari 2007 -betreffende
de geruisloze overdracht zoals die gold tot en met het jaar 2000 onder de oude Wet op de
inkomstenbelasting- ook van belang is voor de huidige wettelijke regeling voor geruisloze
doorschuiving. Het besluit is beknopter van opzet dan het vorige besluit van 24 mei 2004,
omdat diverse standpunten geen beleidsstandpunten zijn en voortaan in voorlichtingsmateriaal
zijn opgenomen. Daarnaast hebben enige standpunten door tijdsverloop of naderhand
verschenen rechtspraak hun belang verloren. Het besluit is op 2 augustus 2008 in werking
getreden en werkt terug tot en met 18 juli 2008.
Volledig hericht
Op verzoek kan onder voorwaarden bij overdracht van een onderneming naar een
medeondernemer of werknemer de inkomstenbelastingclaim worden doorgeschoven. Deze
faciliteit staat bekend als de geruisloze doorschuiving. Hierbij geldt als één van de
voorwaarden dat de ondernemer of werknemer die de onderneming voortzet, ten minste 36
maanden voorafgaand aan het tijdstip van overdracht ondernemer of werknemer is geweest.
De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs een geactualiseerd besluit over de geruisloze
doorschuiving van een onderneming aan een (mede-)ondernemer of werknemer uitgebracht.
De staatssecretaris geeft in het besluit onder meer aan dat het arrest van de Hoge Raad van ~
ianuari 2007 -betreffende de geruisloze overdracht zoals die gold tot en met het jaar 2000
onder de oude Wet op de inkomstenbelasting- ook van belang is voor de huidige wettelijke
regeling voor geruisloze doorschuiving.
Het besluit is beknopter van opzet dan het vorige besluit van 24 mei 2004, omdat diverse
standpunten geen beleidsstandpunten zijn en voortaan in voorlichtingsmateriaal zijn
opgenomen. Daarnaast hebben enige standpunten door tijdsverloop of naderhand verschenen
rechtspraak hun belang verloren.
Een geactualiseerd standpunt uit het besluit betreft de overdracht van een gedeelte van een
onderneming. Of sprake is van een zelfstandig deel van de onderneming wordt beoordeeld
vanuit de optiek van de overdrager. Het deel dat wordt overgedragen hoeft bij de
overnemer(s) geen zelfstandige onderneming te vormen. Van belang is alleen dat het
overgenomen deel tot het ondernemingsvermogen van de overnemer(s) gaat behoren.
Het besluit bevat verder twee geactualiseerde goedkeuringen. De eerste goedkeuring betreft
de overdracht van de onderneming door de erfgenamen aan de voortzetter via een
zogenoemd overnemings-, toescheidings- of verblijvingsbeding. De tweede goedkeuring
betreft de toepassing van de 36-maandseis bij seizoensbedrijven.
Het besluit is op 2 augustus in werking getreden en werkt terug tot en met 18 juli 2008.
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