Eenmanszaak
of besloten
vennootschap?

De informatie in deze folder is uiterst
zorgvuldig samengesteld. Toch kan het
onverhoopt gebeuren dat de inhoud
onjuist, onvolledig of verouderd is.
Bovendien is belastingadvies maatwerk
en kan het zijn dat informatie in deze
folder niet op uw situatie van toepassing is.
Het Register Belastingadviseurs en de
medewerkers zijn niet aansprakelijk voor
eventuele gevolgen van handelen of
nalaten van acties naar aanleiding van
informatie in deze folder. Neemt u voor
de meest up-to-date informatie en
persoonlijk advies contact op met uw RB.

Als ondernemer moet u bij de start van uw bedrijf een rechtsvorm kiezen.
Welke juridische vorm het best bij uw situatie past, hangt af van
verschillende factoren. Het kan ook goed zijn om gedurende het bestaan
van uw onderneming — bijvoorbeeld bij (verwachte) groei of omdat u de
onderneming binnen niet al te lange tijd wilt overdragen — van rechtsvorm te veranderen. Uw Register Belastingadviseur (RB) bespreekt graag
de voor- en nadelen van de verschillende varianten met u en adviseert u
bij het maken van een juiste (fiscale) keuze.

Welke keuze maakt u?
De volgende vragen kunnen u helpen
bij het maken van de keuze tussen een
eenmanszaak en bv:

Let op: Het is belangrijk om
periodiek te controleren of de
door u gekozen rechtsvorm
nog altijd voldoet.

	Hoeveel risico loopt u?
	Hoeveel belasting betaalt u?

Een holding oprichten

	Op welke wijze wilt u groei realiseren?

Is uw ondernemingsrisico groot? Dan kan het

	Wilt u zelfstandig of in samenwerking

lonen om een holdingstructuur op te richten.

met anderen groeien?

Een holdingstructuur bestaat uit een bv die
aandelen van een andere bv bezit. In deze

Uw RB neemt deze vragen en de bijbe

constructie kan vermogen als winst, pensioen

horende antwoorden graag met u door.

voorziening of onroerend goed worden ge-

Hij wendt daarnaast zijn (fiscale) up-to-date

scheiden van de risicovolle activiteiten van uw

kennis en ervaring aan om samen met

onderneming. Uw RB neemt u de (admini

u te bepalen voor welke rechtsvorm u het

stratieve) zorg die met het oprichten van een

best kunt kiezen.

holding gepaard gaat, graag uit handen.

Een andere rechtsvorm kiezen
Ook als u een eenmanszaak heeft,
kunt u personeel aannemen. De term
eenmanszaak zegt iets over de rechtsvorm van uw onderneming, niet over
het aantal personen dat er werkt.

Een eenmanszaak of bv zijn de meest voor
komende, maar niet de enige rechtsvormen
in Nederland. Bij samenwerkingsverbanden
kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor een
vennootschap onder firma (vof) of maatschap.
Bespreek met uw RB welke rechtsvorm het
best bij uw zakelijke en privésituatie past.

Onderwerp
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Aansprakelijkheid

U bent persoonlijk aansprakelijk
voor alle schulden van de
onderneming, dus ook met uw
privévermogen.

U bent niet persoonlijk aansprakelijk
voor de schulden van de bv.
Let op: mogelijk wel aansprakelijkheid als bestuurder.

Betaalde
belastingen

U betaalt inkomstenbelasting
over de behaalde winst. De winst
wordt, voordat de hoogte van
de inkomstenbelasting wordt
bepaald, verminderd met de
mkb-winstvrijstelling en eventuele
ondernemersaftrek (waaronder
de zelfstandigenaftrek en mee
werkaftrek).

De bv betaalt vennootschapsbe
lasting over de behaalde winst.
Wanneer u als eigenaar de winst
van de bv als dividend aan uzelf
laat uitkeren, betaalt u aanvullend
inkomstenbelasting. Daarnaast
bent u verplicht om uzelf loon uit
te betalen voor de werkzaamheden
die u als eigenaar ten behoeve van
de bv verricht. Over dit loon betaalt
u inkomstenbelasting.

Belastingdruk

Bij lagere winsten is de belastingdruk bij een eenmanszaak lager.

Bij hogere winsten is de belasting
druk bij een bv vaak lager.

Oprichting

Iedereen kan een eenmanszaak
starten door deze in te schrijven bij
de Kamer van Koophandel. Hier
zijn verder geen eisen aan
verbonden.

Om een bv op te richten is een
notariële akte vereist. In deze akte
worden regelingen met betrekking
tot het bestuur en de beslissings
bevoegdheid vastgelegd.

Kosten

Aan het starten en instandhouden
van een eenmanszaak zijn naast de
inschrijvingskosten bij de Kamer
van Koophandel geen kosten
verbonden.

Bij de oprichting van een bv
moeten zowel het opstellen van
de verplichte notariële akte als de
inschrijvingskosten bij de Kamer
van Koophandel worden betaald.
Gedurende het bestaan van de bv
moet jaarlijks een jaarrekening
worden gepubliceerd bij de Kamer
van Koophandel. Ook is het voeren
van een salarisadministratie
verplicht.

Complexiteit

Het starten en in stand houden
van een eenmanszaak is relatief
eenvoudig.

Het oprichten en in stand houden
van een bv is gecompliceerder.
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Uitstraling

Een eenmanszaak is meestal
kleiner dan een bv en wordt door
(potentiële) klanten daardoor vaak
als kwetsbaarder gezien.

Een bv heeft op veel (potentiële)
klanten een professionele uitstraling
en het imago van een grote(re)
onderneming, wat de
betrouwbaarheid vergroot.

Opgebouwd
vermogen

Bij een eenmanszaak is het lastiger
om opgebouwd vermogen veilig te
stellen.

Bij een bv is het eenvoudiger
om opgebouwd vermogen veilig
te stellen.

Opheffing

Bij een eenmanszaak is het vaak
lastig om bij verkoop van de
onderneming belastingheffing
te voorkomen.

Een structuur met meerdere bv’s
kan ervoor zorgen dat de verkoop
van een onderneming niet direct
tot belastingheffing leidt.

Henk en Carolien runnen al sinds de jaren
tachtig een succesvolle banketbakkerij
annex lunchroom. Samen met hun vier
personeelsleden maken ze het de klanten
naar de zin. Door een wijziging in het
bestemmingsplan zijn ze genoodzaakt
de zaak te verplaatsen naar een andere
locatie.
Henk en Carolien: “Zo’n verhuizing is een
forse financiële investering. Tegelijkertijd
is het een kans om het bedrijf nog verder
te laten groeien. Maar bovenal roept het
een belangrijke vraag op: is onze huidige
rechtsvorm wel de juiste als we kijken
naar de investering die gedaan moet
worden in combinatie met de mogelijke
groei.” Omdat ze zelf het antwoord niet
weten, bespreken ze de situatie met
hun RB. “Met het goed regelen van dit
soort belangrijke zaken kun je niet vroeg
genoeg beginnen. Een meedenkende
adviseur met kennis van (fiscale) zaken
is daarbij een onmisbare schakel.”

Eind november 2017
bestonden er in Nederland
1.056.165 eenmanszaken
en 344.985 bv’s.

Tot slot
Het bepalen van de juiste rechtsvorm voor
uw onderneming is belangrijk. De keuze
die u maakt heeft namelijk op zowel uw
zakelijke- als privésituatie invloed.
Laat u daarom goed informeren voordat u
een beslissing neemt. Uw RB is op de hoogte
van alle mogelijkheden en bijbehorende
gevolgen en kan u helpen bij het kiezen van
een juridische vorm die voor u het meest
geschikt is.

Meer weten?
Voor meer informatie over het kiezen
van een rechtsvorm kunt u terecht bij
uw Register Belastingadviseur.

Waarom
een RB
belangrijk
voor u is

Wegwijs in
complexe materie
Fiscale wetgeving is vaak
erg ingewikkeld. De RB
wijst u de weg en vertaalt
moeilijke vraagstukken in
gewonemensentaal.

Financieel voordeel

Goede relatie met
de Belastingdienst
Problemen met de Belastingdienst zijn niet alleen
vervelend, ze leveren
ook bedrijfsrisico’s op.
De RB lost conflicten op
en voorkomt onenigheid.

De RB zorgt ervoor dat
u niet teveel belasting
betaalt. Maar hij wijst u
ook op subsidieregelingen
en helpt u met de juiste
constructies. Zo houdt u
geld over.

Altijd up-to-date
kennis
De belastingwetten veranderen continu. Kennis
veroudert in snel tempo. De
RB heeft een permanente
educatie-verplichting.
Daardoor is zijn advies
altijd actueel.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.000 leden dé beroeps
vereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht
voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische
informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB
te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden.
Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met
uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

rb.nl

