
- OVEREENKOMST - 
VAN VERDELING DRAAGPLICHT VENNOOTSCHAPSBELASTING 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De te ………….. gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
…………….. B.V., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………,  

hierna te noemen: B.V. 1,  
 
en 
 
De te .. gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……., te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………, 
hierna te noemen: B.V. 2,  
 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 dat B.V. 1 en B.V. 2 – met andere vennootschappen behorende tot de groep waarvan zij 
deel uitmaken – een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting (Vpb) zijn aangegaan 
onder nummer ………………. en bij beschikking nr ………………………….; 

 dat ingevolge deze fiscale eenheid de aanslagen Vpb worden opgelegd aan en worden 
voldaan door de moedermaatschappij, zijnde B.V. 1;  

 dat partijen afspraken hebben gemaakt over de vraag of – en zo ja, op welke wijze – B.V. 1 
de door haar betaalde Vpb zal doorberekenen aan B.V. 2 

 dat partijen het gewenst achten de tussen hen bestaande afspraken betreffende 
doorbelasting schriftelijk vast te leggen in onderhavige overeenkomst, 

 
 
 
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1 Duur 
 
 Deze overeenkomst is aangegaan met ingang van ……….. en geldt voor onbepaalde tijd. 

De overeenkomst eindigt na opzegging door één van partijen met inachtneming van een 
termijn van tenminste twaalf maanden en uitsluitend tegen het einde van het kalenderjaar. 
Opzegging dient te geschieden door middel van een behoorlijke kennisgeving aan de 
wederpartij. Behoorlijke kennisgeving kan slechts plaatsvinden door middel van een 
aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst, door middel van een deurwaardersexploit 
of door een door elke partij ondertekende daartoe strekkende schriftelijke verklaring. 

 
Keuze: 
 
Artikel 2 Draagplicht 
 
1. B.V. 1 berekent aan B.V. 2 de over enig jaar geheven Vennootschapsbelasting door naar 

rato van het fiscale resultaat van B.V. 2 over dat betreffende jaar zodat:  



 
 

2. B.V. 1 een vordering op B.V. 2 verkrijgt indien B.V. 2 over het desbetreffende jaar (fiscaal 
gezien) winst heeft gemaakt, terwijl B.V. 2 een vordering op B.V. 1 verkrijgt indien B.V. 2 
over het desbetreffende jaar verlies heeft geleden.  

 
3. De schulden/vorderingen die aldus ontstaan zullen door beide B.V.’s worden verrekend in 

rekening-courant. De voorwaarden die de rekening-courantverhouding tussen beide 
partijen beheersen zijn vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst. 

 
of:  
 
Artikel 2 Draagplicht 
 
1. B.V. 1 berekent aan B.V. 2 de over enig jaar geheven Vennootschapsbelasting door alsof 

B.V. 2 zelfstandig belastingplichtig is (“als ware er geen fiscale eenheid”), met inachtneming 
van een toerekening naar rato van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende 
vennootschappen. 

 
2. De schulden/vorderingen die aldus ontstaan zullen door beide B.V.’s worden verrekend in 

rekening-courant. De voorwaarden die de rekening-courantverhouding tussen beide 
partijen beheersen zijn vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst. 

 
 
Artikel 3 Slotbepaling 
 
1. Op deze overeenkomst is steeds het Nederlandse recht van toepassing. 
2. Alle geschillen, waaronder ook die welke slechts door een der ondergetekenden als zodanig 

worden aangemerkt, die tussen partijen mochten opkomen inzake deze rekening-
courantovereenkomst, zowel de juridische als feitelijke, zullen in eerste instantie worden 
behandeld door een mediator. Bij mediatieve oplossing van het geschil komen de kosten van 
mediatie ten laste van partijen gezamenlijk. 

3. Wanneer ook na mediatie nog een geschil bestaat met betrekking tot de uitleg en de 
uitvoering van deze overeenkomst zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 

 
 
Aldus overeengekomen en opgemaakt in drievoud te ………………… op ………. 201…: 
 
 
BV 1 BV 2 
 
 
 
………………….. ………………….. 
De heer/mevrouw ………… De heer/mevrouw ………… 
Namens ………… Namens ………… 
 
Omdat onderhavige overeenkomst veelvuldig zal worden aangegaan tussen een B.V. en haar bestuurder, dreigt het 
risico dat artikel 2:256 BW (tegenstrijdig belang) van toepassing is. In een dergelijk geval dient de B.V. in 
beginsel te worden vertegenwoordigd door commissarissen tenzij de AVA in de gelegenheid is gesteld om een of meer 
andere personen aan te wijzen. Het is aan te bevelen in een dergelijk geval deze overeenkomst vergezeld te laten 
gaan van notulen van de AVA van B.V. 2 waarin B.V. 1 wordt aangewezen als vertegenwoordigingsbevoegd 
bestuurder.  


