
   

VOOROVEREENKOMST 
GERUISLOZE TERUGKEER 

 
 
ONDERGETEKENDEN: 
 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………………… Holding BV, 
fiscaalnummer, gevestigd te …………., kantoorhoudende aan de …………. .te ……………, 
hierna te noemen “Overdrager” 
 
De heer…………, handelend in zijn hoedanigheid van rechtsgeldig vertegenwoordiger van 
………… Holding B.V., gevestigd te………………, (………) …………, hierna te noemen 
“Overnemer” 
 
Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” 
 
IN AANMERKING NEMENDE:  
 

 Dat Overnemer bestuurder is van Overdrager waarin een (handels)onderneming inzake 
………………………….. wordt geëxploiteerd en in het kader van een reorganisatie 
met behulp van de geruisloze terugkeerregeling van art. 14c VPB deze onderneming wil 
overdragen aan de Ondernemer;  

 Dat partijen de onderneming met terugwerkende kracht 1 januari 201… wil voortzetten; 

 Dat Partijen een afspraak hebben gemaakt over de beoogde voortzetting van de 
onderneming; 

 
 
VERKLAART ALS VOLGT: 
 
 
Artikel 1 Voornemen tot voortzetting en overname 
 
 Partijen voornemens zijn de onderneming die nu in de Overdrager wordt uitgeoefend, over 

te dragen aan Overnemer, hierna te noemen "de onderneming". 
 
 
Artikel 2 De overname en overnameprijs  
 
 De Overnemer zal alle tot de onderneming behorende activa en passiva tegen een nader 

vast te stellen zakelijke prijs overnemen. Deze overname zal worden vastgelegd in een 
overnameovereenkomst. 

 
 
Artikel 3 Aanvang onderneming 
 
 Als datum voor de bedrijfseconomische (en fiscale) aanvang van de onderneming zal 

gelden 1 januari 201…. 
 
 



   

Artikel 4 Risico resultaat 
 
 De winsten of verliezen gemaakt of geleden door de voor rekening van de besloten 

vennootschap uitgeoefende activiteiten zullen geheel ten bate respectievelijk ten laste 
van de Overnemer zijn vanaf 1 januari 201…. 

 
 
Artikel 5 Boekjaar 
 
 De onderneming zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd; het boekjaar van de 

onderneming zal samenvallen met het kalenderjaar. 
 
 
Artikel 6 Fiscalist 
 
 De aan de omzetting verbonden fiscale aspecten zullen door een nader aan te wijzen 

fiscalist met de Belastingdienst worden afgestemd. 
Alternatief: 
Artikel 6 Fiscalist 
 
1. De begeleiding van het gehele proces van de geruisloze terugkeer inclusief de afstemming 

van de belastingdienst zal worden uitgevoerd door de heer …………… te ……………, 
diens vervanger dan wel door één van de andere fiscalisten verbonden aan 
………………… te ……………. Aan deze fiscalist is opdracht gegeven tot het 
begeleiden van de geruisloze inbreng en het afstemmen met de belastingdienst en tot het 
verrichten van al datgene wat nodig is om geruisloze inbreng mogelijk te maken en wat 
daarmee verband houdt. 

2. Mochten partijen in een later stadium besluiten de terugwerkende kracht per 1 januari 
201… niet wenselijk te achten evenmin het toepasbaar zijn van het in deze overeenkomst 
genoemde artikel 14 Wet Vpb 1969, dan luidt het overgangstijdstip enige datum gelegen na 
de datum van het ondertekenen van deze overeenkomst.   

 
Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend te …………… op ……… 201….  
 
Overdrager Overnemer 
 
 
 
 
_____________________  _______________________ 
De heer/Mevrouw ………, De heer ……………… 
namens ………… Holding B.V.  
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Belastingdienst Heerlen 
T.a.v. afdeling Registratie en Successie 
Postbus 13 
6400 AA  HEERLEN 

………………… 201… 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreft:  Voorovereenkomst tot geruisloze overdracht onderneming aan aandeelhouder  

___________________________________________________________________________ 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bijgaand treft u in enkelvoud aan een voorovereenkomst tot geruisloze overdracht tussen: 
 
De heer …………….; 
 
En 
 
…………………. B.V. (holding) 
 
En 
 
…………………. B.V. (werkmaatschappij) 
 
Deze voorovereenkomst is door de betrokkenen ondertekend. 
 
Wij verzoeken u deze verklaring te registreren en na registratie aan ons retour te zenden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
________________ 
De heer/Mevrouw …………………. 
 
 
Bijlage: 


