Accountancy

Ondernemer en scheiden

leiden tot bijstelling van de hoogte van de
alimentatie voor de kinderen.”
Bij de vaststelling en betaling van de alimen
tatie aan de ex-partner kunnen naast de
gebruikelijke jaarlijkse betaling ook andere
afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld
afkoop van de alimentatie in één bedrag,
afstorting in de vorm van en lijfrente. De
keuze is mede afhankelijk van de financiële
mogelijkheden en fiscale uitwerking hiervan.

blijft van de ondernemer, maar de waarde
moet wel worden verdeeld. Wanneer er op
huwelijkse voorwaarden is gehuwd, dan
hangt de verdeling af van de gemaakte
afspraken.
In veel gevallen worden periodieke verreken
bedingen opgenomen in de huwelijkse voor
waarden. Een verrekenbeding houdt in dat
inkomsten die niet worden besteed aan de
huishouding aan het einde van het jaar wor
den verdeeld. Van de jaarlijkse verrekening
komt in de praktijk vaak weinig terecht. Dat
kan er in het uiterste geval toe leiden dat de
waarde van de onderneming moet worden
gedeeld, terwijl dit vooraf niet de bedoeling
was.”
Hij adviseert dan ook: “Het maken van huwe
lijkse voorwaarden is daarom niet voldoende.
Men moet zich er ook naar gedragen en deze
uitvoeren. Is de verrekening al jaren achter
elkaar verzuimd, dan kan men dit overigens
herstellen met behulp van een vaststellings
overeenkomst. De accountant en belasting
adviseur kunnen hiermee helpen.”

Eigen woning

Waardering van de onderneming

In 2014 is het aantal echtscheidingen wederom gestegen. In 2014 rond de 35.000.
Inmiddels wordt meer dan een derde van het aantal huwelijken ontbonden,
gemiddeld na 14,5 jaar. Een echtscheiding heeft niet alleen emotionele gevolgen.
“In onze praktijk krijgen we regelmatig te maken met de financiële en fiscale
afwikkeling van een echtscheiding, ook bij ondernemers”, aldus Peter van den
Brink RB, belastingadviseur bij Tijssen cs.
Voortraject

“Wanneer je vreest dat een echtscheiding
onvermijdelijk is, is het goed om hierin al
vroeg de accountant of adviseur te betrekken”,
benadrukt Peter van den Brink. “Bepaalde
momenten zoals het indienen van het ver
zoek tot echtscheiding bij de Rechtbank of
wanneer één van de partners elders gaat
wonen, kunnen al fiscale consequenties met
zich meebrengen. Door deze momenten op
elkaar af te stemmen voorkom je dat je
wordt beperkt in bepaalde keuzes of mogelijk
heden. “

Alimentatie

Hij vervolgt: “Bij een echtscheiding moeten
veel zaken financieel en fiscaal goed worden
afgewikkeld, zoals afspraken over de alimen
tatie voor de ex-partner, maar ook over de
bijdrage in het levensonderhoud van de
kinderen. Bij het laatste moet je er rekening
mee houden dat het levensonderhoud voor
kinderen vanaf 2015 fiscaal niet meer aftrek
baar is. Dat kan ook in bestaande gevallen

“Daarnaast zal het overige vermogen ver
deeld moeten worden, waaronder de ver
deling van de eigen woning met de bij
behorende financieringen en de opgebouwde
kapitaalverzekeringen. Om een verdeling van
een kapitaalverzekering (voor de eigen
woning) onder voorwaarden zonder belas
tingheffing te laten plaatsvinden, heeft de
overheid tegemoetkomingen verleend.
Wordt de woning met verlies verkocht, dan
bestaat de mogelijkheid om de rente over
een eventuele restschuld gedurende vijftien
jaar na verkoop te kunnen blijven aftrekken
van het inkomen.”

Aanspraken op pensioen en lijfrente

Ook over de verdeling van de opgebouwde
lijfrente- en pensioenaanspraken moeten
afspraken gemaakt worden. De vraag daarbij
is: Gaat men het pensioen standaard ver
evenen of converteren naar zelfstandige
rechten?

Ondernemer

Voor een ondernemer brengt een echtschei
ding nog extra vraagstukken met zich mee.
Wat gaat er gebeuren met de onderneming
en wat is de waarde van de onderneming of
van de aandelen in de besloten vennoot
schap. Wat gebeurt er met mijn pensioen in
de bv?

De waardering van een onderneming is bij
uitstek een zaak voor de accountant (bij
complexe vraagstukken in samenwerking
met een waarderingsdeskundige). Het is ver
standig om de waardering in combinatie
met de vaststelling van de hoogte van de
alimentatie te bepalen. Deze zaken zijn eigen
lijk niet goed los van elkaar te beoordelen.

Afwikkeling echtscheiding

“In de ideale situatie wordt ook direct de
fiscale uitwerking van de afspraken in het
echtscheidingsconvenant opgenomen. De
ex-partners weten dan waar ze aan toe zijn,
bijvoorbeeld wanneer ze voor fiscaal partner
schap kiezen bij de aangifte inkomstenbelas
ting. Van belang is dat de aangiften dan op
elkaar worden afgestemd, zodat discussies
met de belastingdienst en eventuele proce
dures worden vermeden”, sluit Peter van den
Brink af.
Tijssen cs heeft nauwe contacten met ver
schillende advocaten en notarissen in echt
scheidingszaken. Hierdoor worden alle
aspecten van de echtscheiding vanuit de ver
schillende disciplines nauwkeurig op elkaar
afgestemd.
Graag nodigt Tijssen cs u uit om vrijblijvend
contact op te nemen om te bekijken wat zij
voor u kunnen betekenen.

In gemeenschap van goederen of op
voorwaarden getrouwd

Peter van den Brink RB, belastingadviseur bij
Tijssen cs

Peter van de Brink legt uit:”Wat er met de
onderneming gaat gebeuren wanneer je
gaat scheiden, hangt van veel factoren af. Is
de ondernemer in gemeenschap van goederen
getrouwd, dan valt de onderneming (of aan
deel hierin) in de gemeenschap. Het bedrijf
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