
Hoofdstuk 3
Inkomen als gevolg van het (deels) staken van de 
praktijk

3.1   Gevolgen staken van een praktijk IB-ondernemer

3.1.1  Eigenaar van zijn eigen onderneming/solopraktijk of maat in maatschap 
(groepspraktijk) of vennoot vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap.

De eigenaar van een solopraktijk kan zijn praktijk beëindigen of overdragen/verkopen. 
De maat of vennoot in een maatschap/vof of cv kan zijn of haar deel in de praktijk 
beëindigen of overdragen/verkopen. In de overeenkomst met de maatschap, vof of cv is 
meestal vastgelegd, dat de andere maten of vennoten het eerste recht hebben dat deel van 
de praktijk over te nemen.  
De maat of vennoot die met de eigen (deel)praktijk stopt, moet met de volgende praktische 
zaken rekening houden: 
1.  beëindiging en afwikkeling overeenkomst met de maatschap (of vennootschap).
2.   goodwillfinanciering aflossen (boeterente?) of afspraken met geldverstrekker over 

aflossingsschema goodwill (zie verder paragraaf 3.4)
3.  afrekenen met de fiscus (zie de paragrafen 3.1.2 t/m 3.1.4)

3.1.2 Oudedagsreserve (v/h FOR, fiscale oudedagsreserve) 
Op het moment dat met de praktijk wordt gestopt, dient over het vrijgekomen bedrag van 
een mogelijk opgebouwde oudedagsreserve met de fiscus te worden afgerekend: zie verder 
hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.9 
 
3.1.3 Stakingswinst  
Stakingswinst wordt gevormd door de boekwinst (verschil tussen de werkelijke verkoopprijs 
en de fiscale boekwaarde van de praktijk) plus de eventuele oudedagsreserve (paragraaf 
3.1.2 en 2.2.9)  
De fiscale boekwaarde is opgebouwd uit  
- de fiscale reserves (reserveringen voor toekomstige investeringen)  
-  de stille reserves (een pand met een boekwaarde van 1 ton, waarvoor door de koper 3 ton 

wordt betaald, heeft een stille reserve van 2 ton)
- goodwill 
- de desinvesteringsbijtelling 
De stakingswinst kan worden gekort met de stakingsaftrek van maximaal € 3.630 (zie 
paragraaf 2.2.5) en de MKB-winstvrijstelling van 14% (zie paragraaf 2.2.6). Over het saldo 
dient met de fiscus worden afgerekend.  
 
De ondernemer/medisch specialist, die zijn praktijk staakt, kan tevens gebruik maken van 
de mogelijkheid de behaalde stakingswinst (en de eventueel opgebouwde oudedagsreserve) 
aan te wenden voor de aankoop van een lijfrente (zie paragraaf 5.2.3). De stakingswinst 
wordt dan gebruikt voor de aankoop van een lijfrenteverzekering, waarbij de koopsom van 
de lijfrenteverzekering kan worden afgetrokken (in box 1) van de belastbare winst. De bij de 
verzekeraar te storten stakingslijfrente (lijfrentepremieaftrek) is beperkt tot het bedrag van 
de stakingswinst, maar mag in 2020 niet meer zijn dan een van de onderstaande maxima 
(gecorrigeerd met al eerder opgebouwde voorzieningen): 
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A. De maximaal te storten lijfrentepremieaftrek is € 467.044, ingeval de overdracht of 
staking van de praktijk plaatsvindt door ondernemers, die  
-  ten hoogste 5 jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd (in 2020: 61 jaar en 4 maanden en 

ouder)
-  of die 45 % of meer arbeidsongeschikt zijn, mits de lijfrente-uitkeringen ingaan binnen 6 

maanden na het staken
-  of indien de praktijk is gestaakt door overlijden van de ondernemer.
B. De maximale te storten lijfrentepremieaftrek bedraagt € 233.530 bij overdracht of staking 
door ondernemers  
-  met een leeftijd tussen de 15 en 5 jaar lager dan de AOW-leeftijd (2020: een leeftijd tussen 

de 51 jaar en 4 maanden en 61 jaar en 4 maanden) 
- of indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan.  
C. In alle overige gevallen is het maximum van de lijfrentepremieaftrek € 116.771  
Let op: in alle gevallen moet de contante waarde van het SPMS-pensioen ( PFWZ-pensioen 
of ABP-pensioen) op deze bedragen in mindering worden gebracht. In de praktijk is 
gebleken, dat er dan nog weinig (financiële) ruimte is om de stakingswinst om te zetten in 
een lijfrente.

3.1.4 Verkoop praktijk ib-ondernemer
U als ondernemer hoopt natuurlijk dat de verkoop van uw praktijk straks genoeg oplevert 
voor een mooi inkomen of pensioen. In de huidige markt is het nauwelijks mogelijk 
te anticiperen op wat de opbrengst van uw onderneming zal zijn. De waarde van uw 
praktijk is aan de hand van de winstverwachting of rentabiliteit te bepalen. Maar ook het 
patiëntenbestand, geografische ligging van de praktijk, kwaliteit en kwantiteit van uw 
personeelsbestand.  
 
Als u een eenmanszaak verkoopt of een aandeel in een maatschap, vof of cv overdraagt, 
dan moet u de winst berekenen alsof u het bedrijf staakt. (zie paragraaf 3.1.3). Er moet 
(inkomsten)belasting worden betaald over de stakingswinst (zie paragraaf 3.1.3) minus de 
stakingsaftrek van maximaal € 3.630 en de MKB-vrijstelling van 14 %. 
Verkoop van een eenmanszaak, aandeel in maatschap, vof of cv kan bij een gewone 
overeenkomst geschieden, tenzij er onroerend goed (op naam van de eenmanszaak/privé, 
maatschap, vof of cv) wordt overgedragen, want die transactie (levering) moet bij notariële 
akte. 
Het is mogelijk de eenmanszaak of aandeel in maatschap of vof fiscaalvriendelijk 
te verkopen door het bedrijf om te zetten in een BV. De aandelen daarvan worden 
ondergebracht bij een andere BV, de holding. Bij verkoop van de werkmaatschappij 
ontvangt de holding de verkoopwinst, die op dat moment niet met de fiscus hoeft te 
worden afgerekend. Pas op het moment dat de ingebrachte verkoopsom als dividend wordt 
uitgekeerd naar privé, dient  
26,25 % IB (2020) te worden betaald (aanmerkelijk belang box 2; zie tekst onder tabel 11 in 
hoofdstuk 1). Indien de overnamesom in de holding-BV blijft, kan het geld worden belegd 
of geïnvesteerd in andere bedrijven. Genoemde constructie is alleen mogelijk indien deze 
omzetting naar een holding-BV drie jaar vóór de verkoop van de dochteronderneming 
wordt gerealiseerd. 
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