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1.
• Financiële positie en behoefte van de ondernemer

2.
• Uitwerken plan van aanpak
• Vooroverleg met de fiscus

3.
• Tijdig afronden jaarcijfers
• Waarderingsrapport Corporate Finance

4.
• Juridische structuur optimaliseren

5.
• Schenking van aandelen

Een florerende onderneming, maar uw kinderen zijn momenteel (nog) niet in beeld als uw reële bedrijfsopvolgers? Toch kan 
de fiscale bedrijfsopvolging interessant zijn om uw vermogen nu al fiscaal vriendelijk over te hevelen! En dat zonder enige 
zeggenschap uit handen te geven. De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet heeft vele fiscale voordelen, 
ook indien het niet wenselijk is om de onderneming daadwerkelijk over te dragen. 

Waarom is de fiscale bedrijfsopvolging interessant?
• Als reële bedrijfsopvolging en/ of als voordelige vermogensoverheveling;
 o Keuze of de zeggenschap al dan niet overgaat.
• Ruime vrijstellingen schenk- /erfbelasting van toepassing;
 o 100% voor het eerste gedeelte van het ondernemingsvermogen tot € 1.120.000;
 o 83% voor het meerdere aan ondernemingsvermogen.
• Doorschuiffaciliteit voor de aanmerkelijkbelanghouder naar de fiscale bedrijfsopvolger;
• Bedrijfsopvolging mogelijk bij zowel schenking als vererving;
 o Schenken heeft grote voorkeur wegens het plannen van termijnen.

Waarom is een duidelijke planning belangrijk?
• Tijdig starten met herstructureren van de onderneming   Structuur ‘’schenk-klaar’’ maken;
• Balanspositie   Ondernemingsvermogen optimaliseren;
• Opvolgers minimaal 3 jaar vooraf in dienst;
• Aandelen > 5 jaar in bezit bij de schenker;
• Onderneming > 5 jaar voortzetten door fiscale verkrijgers       geen verkoop/ liquidatie/ faillissement.

        Vragen, interesse, afspraak maken?
        Onze specialisteren van het Team Private Wealth
        kunnen u adviseren over een mogelijke (fiscale) bedrijfs-
        opvolging en begeleiden bij het uitvoeren van dit proces.
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