Drie rechtspersonen voor samenwerking op een rij
Voor ondernemers en/of zzp’ers

Vennootschap onder Firma (Vof of eventueel Maatschap)
Voordeel
 Zeer flexibel, kan zelfs mondeling worden opgericht
 Fiscaal nooit nadelig, past zich aan de rechtsvorm aan
Nadeel
 Aansprakelijkheid

Besloten Vennootschap (BV)
Voordeel
 Beperking aansprakelijkheidsrisico’s

Nadeel
 Belastingnadeel bij de verkeerde rechtsvorm van een van de leden
 Belastingnadeel bij grote(re) samenwerkingsverbanden
 Meer wettelijke regels dan een Vof
 Fiscaal minder optimaal (dan een Vof of coöperatie)

Coöperatie
Voordeel
 Erg geschikt voor grote(re) samenwerkingsverbanden
 Beperking aansprakelijkheidsrisico’s
 Neutraal t.o.v. rechtsvorm van leden
Nadeel
 Meer wettelijke regels dan een Vof
 Fiscaal minder optimaal (dan een Vof)
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Voorbeeld BV vs. Coöperatie
Vier zzp’ers (natuurlijk personen) willen hun gezamenlijke activiteiten meer smoel geven. Zij
zoeken hiervoor een geschikte rechtsvorm. De keuze is gevallen op een BV of coöperatie in
verband met de goede mogelijkheden om de aansprakelijkheidsrisico’s te
beperken/minimaliseren.
De te verwachten omzet in het eerste jaar is € 100.000. Onderlinge afspraak tussen de
zzp’ers dat zij 90% van de omzet kunnen door declareren. De eigen kosten van het
samenwerkingsverband bedragen € 4.000.

Omzet
Inkoop
Brutowinst
Kosten
Winst

€ 100.000
€ 90.000
€ 10.000
€ 4.000
€ 6.000

De winst wordt vervolgens uitgekeerd aan de leden. Door een special regeling hoeft een
coöperatie dan geen/minder vennootschapsbelasting te betalen dan een BV.
Bij een BV
Winst
Vennootschapsbelasting
Nettowinst/winstuitkering
Ink.belasting (stel 40%)
Netto

Bij een coöperatie
€ 6.000
€ 1.200
€ 4.800
€ 1.920
€ 2.880

Winst
€ 6.000
Vennootschapsbelasting €
0
Netto winst/winstuitkering € 6.000
Ink.belasting (stel 40%) € 2.400
Netto
€ 3.600
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