
3.2   Gevolgen staken van een praktijk VPB-ondernemer

3.2.1 Verkoop aandelen PHBV als lid MSB-coöperatie of aandeelhouder in MSB BV
De personal holding BV kan uw eigen bedrijf zijn (dga) of lid zijn van een MSB-coöperatie of 
aandeelhouder zijn in een MSB BV.  
Bij de verkoop van uw eigen (personal) BV is er de mogelijkheid al uw aandelen te verkopen of 
alle activa/passiva van uw BV. In dat laatste geval houdt u een lege BV over.
Als u de aandelen verkoopt, betaalt u over de winst (verschil tussen de verkoopprijs en de prijs, 
die u zelf ooit heeft betaald bij het verkrijgen van de aandelen), inkomstenbelasting in box 2 
(26,25 %). De levering van aandelen vindt plaats via notariële akte. Als de aandelen van een 
werkmaatschappij van een personal holding-BV of een PHBV van een MSB BV verkoopt, dan 
valt de opbrengst belastingvrij in de holding-BV of MSB BV (deelnemingsvrijstelling = vri-
jstelling van de winst en/of verlies uit een deelneming in de belastbare winst van de holding). 
 
Bij de verkoop van activa en passiva (incl. personeel, goodwill, praktijknaam, patiëntenbestand 
etc.) gaan deze over aan de koper, terwijl u zelf eigenaar blijft van de BV. De BV is verkoper 
en ontvangt het geld voor de activa en passiva, die dan als omzet wordt belast via de ven-
nootschapsbelasting. De levering van activa en passiva kan plaatsvinden via een onderhandse 
akte. 
 
Mocht zich in de BV onroerend goed bevinden, dan kan met bij zelfde notariële (bij aandelen) of 
onderhandse (bij overdracht passiva/activa) acte worden geregeld. De levering van het onroerend 
goed geschiedt bij een aparte notariële acte.  
 
Mocht het onroerend goed in privé bezit zijn of een aparte BV zijn ondergebracht dan is er de 
keuze het onroerend goed wel of niet met de praktijk-BV te verkopen. Wie alleen de praktijk-BV 
verkoopt kan dan aan de koper hiervan het pand verhuren, waardoor de financieringslast van 
de koop van de praktijk-BV voor de koper lager wordt en de verkoper op huurinkomsten kan 
rekenen.  
Wordt het pand door de BV verhuurd, dan zijn de huurpenningen belast met VPB, terwijl de 
kosten en afschrijvingen aftrekbaar zijn. Wordt het pand vanuit privé verhuurd, dan wordt elk 
jaar de waarde van het pand in box 3 belast, maar de huurpenningen zijn belastingvrij. De 
kosten en afschrijvingen zijn echter niet aftrekbaar.  
 
3.2.2 Verkoop lidmaatschap(srecht) coöperatie  
De verkoop van het lidmaatschap(srecht) van en de ledenovereenkomst met de coöperatie kan 
bij onderhandse akte plaatsvinden. De akte behelst de overdracht van de rechtsverhouding uit de 
ledenovereenkomst en het lidmaatschap van de verkoper en de aanvaarding door de coöperatie 
van de koper als nieuw lid. 
Het lidmaatschap betreft het lidmaatschapsrecht van de verkoper en de ledenovereenkomst tus-
sen de verkoper en de coöperatie gesloten overeenkomst.  
De verkoper is verplicht het lidmaatschap/de ledenovereenkomst aan de koper onvoorwaardelijk 
te leveren. Dat betekent dat deze niet bezwaard is met beslagen en/of beperkte rechten en niet 
belast is met andere lasten en beperkingen. 
De vanwege de verkoop door koper aan verkoper te betalen koopprijs is meestal gelijk aan het 
door de verkoper gestorte ledenkapitaal. Mocht in de verkoop ook onroerend goed worden mee 
verkocht, dan wordt in de koopprijs van lidmaatschap(srecht) de koopprijs van het onroerend 
goed inbegrepen. De levering van het onroerend goed geschiedt bij notariële acte. 
Omdat de koper verklaart zich bij deze akte uitdrukkelijk te onderwerpen aan de statuten en 
reglementen van de coöperatie wordt de acte naast de koper en verkoper ook door de coöperatie 
ondertekend. 
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