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Verzoek fiscale eenheid
Vennootschapsbelasting
Deel C

 Gegevens van met een dochtermaatschappij reeds gevoegde maatschappijen

 Overzicht van met deze dochtermaatschappij gevoegde maatschappijen

Naam van de dochter maat-
schappij die reeds als moeder-
maat schappij deel uitmaakt 
van een fiscale eenheid

Naam RSIN/fiscaal nummer

1b Voor welke reeds gevoegde 
maatschappij voldoet de 
moedermaat schappij niet aan 
de voorwaarden?

RSIN/fiscaal nummer

1a Voldoet de moedermaatschappij, genoemd op het formulier ‘Verzoek fiscale eenheid 
vennootschapsbelasting deel A’, aan het bezitsvereiste voor de genoemde reeds gevoegde 
dochtermaatschappijen op grond van artikel 15, eerste lid Wet op de vennootschapsbelasting 1969? 
Lees de toelichting onderaan dit formulier.

1c Datum waarop de moedermaatschappij in het bezit is gekomen van de juridische en 
economische eigendom van de aandelen in de reeds gevoegde dochter maatschappij. 
Stuur (een kopie van) de akte(n) van aandelenoverdracht mee.

Datum en nummer beschikking

Ja. Ga verder met vraag 1c.
Nee

–

–

–

–

Let op! Doet u een verzoek op grond van artikel 15, eerste en derde lid (Papillon-fiscale eenheid) 
of tweede lid (zuster-fiscale eenheid) Wet op de vennootschapsbelasting 1969? Dan hoeft u 
deze vraag niet te beantwoorden. U beantwoordt deze vraag dan bij vraag 12 van het formulier 
‘Verzoek fiscale eenheid vennootschapsbelasting deel A’.



02 van 02

 Toelichting

Toelichting bij vraag 1a
Bezitsvereiste voor de genoemde reeds gevoegde dochter-
maatschappijen op grond van artikel 15, eerste lid Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969:

 – De moedermaatschappij moet op het voegingstijdstip de gehele 
juridische en economische eigendom bezitten van 95% of meer 
van de aandelen in het nominaal gestort kapitaal van de dochter-
maatschappij en dit bezit moet ten minste 95% van de statutaire 
stemrechten in de dochtermaatschappij vertegenwoordigen en 
in alle gevallen recht geven op ten minste 95% van de winst en 
ten minste 95% van het vermogen van deze maatschappij.

 – Aandelen in het bezit van andere al gevoegde of gelijktijdig te 
voegen dochtermaatschappijen worden meegeteld.

 – Als u een beroep doet op artikel 4 Besluit fiscale eenheid 2003, 
licht dit dan toe op een afzonderlijke bijlage, en stuur stukken 
mee die van belang zijn.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en 
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy 
staat hoe wij dat doen.

https://belastingdienst.nl/privacy
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