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LLP als alternatief voor Nederlandse

Door RamónWernsen

Hebt u een vrij beroep?Dan is uwonderneming
waarschijnlijk een eenmanszaak, vof,maatschap
of bv.Maarwellicht is de Britse Limited Liability
Partnership een aantrekkelijk alternatief voor u.

O
ns landkentgeenrechts-
vormwaarbij je alson-
dernemerniet alleenfis-
caal voordeel geniet van
destartersaftrek,dezelf-
standigenaftrekende

mkb-winstvrijstelling,maarook juridisch
profijthebt vanaansprakelijkheidsbeper-
king, zoalsdie voordebvgeldt.HetVer-
enigdKoninkrijkbeschiktmetdeLimi-
tedLiabilityPartnership (LLP)wel
over eendergelijke rechtsvorm.

DeLLP isnet alsdemaatschapende
vof eensamenwerkingsverband tussen
minimaal twee (rechts)personenen isfis-
caal transparant. ‘Ditbetekentdatdebe-
lastingheffingoverdewinst vandeLLP
nietplaatsvindtophetniveauvandeLLP
zelf,maaropdat vandeachterliggende
participanten.Hierdoor zaldepartici-
pant vandeLLPover zijneigenwinstdeel
inkomstenbelastingbetalen’, aldusPim
vanRijswijk vanVRBAdviesgroep.

DeLLP is vooral eenalternatief voorde
maatschapvanvrijeberoepsbeoefenaren.
Ditomdat vrijeberoepersopgrondvan
deWet inkomstenbelastingperdefinitie
fiscaalondernemerzijn—ookals zijniet
rechtstreeksaansprakelijk zijn voorde
doordeLLPaangeganeverplichtingen.
‘Anderemkb-ondernemers zijnfiscaal
geenondernemerals zeniet rechtstreeks
aansprakelijk zijn voordeschuldenvan
deLLP.Endat laatste is juistdecrux van
deLLP.Voorandereondernemersgeldt
danookalleen inuitzonderingsgeval-
lendat zij degenoemdevoordelenkun-

nenkrijgen’, steltMarcSchmeits, be-
lastingadviseurbijA&DAccountants en
Belastingadviseurs.

Alsdeparticipant vandeLLPbeoe-
fenaar is vaneenvrij beroep, is er spra-
ke vanwinstuit onderneming.Hierdoor
heefthij rechtopdefiscaleondernemers-
faciliteiten.Dezefiscale faciliteitenverla-
gendebelastbarewinst,waardoormin-
derbelasting verschuldigd is.

‘Omvolledige zekerheid te verkrij-
genoverhet standpunt vandeBelasting-
dienstoverdekwalificatie vande inkom-
stenvanuit eenLLPvoorbeoefenaars van
eenvrij beroep, ishetmogelijkhierover
vooraf eenstandpuntaan te vragenbijde
Belastingdienstdooreenzogenoemdver-
zoek tot vooroverleg’, adviseertVanRijs-
wijk.

Schmeits vult aan: ‘Wil je als eenpit-
ter eenLLPoprichten,dankandatook. Je
kuntdaneenstichtingoprichtenalspar-
ticipantwaarvan je zelfdeenigebestuur-
derbentenalsnatuurlijkpersoonben je
dandeandereparticipant.’

De feitelijke leidingvandeLLP ligt
inNederland, zodatdezealleen inNe-
derlandbelastingplichtig is.Hoewelde
LLP inhetVerenigdKoninkrijk isopge-
richtgeldthiergeenbelastingplicht zo-
langdeactiviteitenalleen inNederland
plaatsvinden.Hiermee is ergeensprake
vandubbelebelastingheffing. Schmeits:
‘OmdatdeLLPgeenactiviteiten inhet
VerenigdKoninkrijkheeft, isdiedaarook
nietbelastingplichtig. Jehoeft erdanook
geenenkeleaangifte in tedienen.’

DeLLP is een rechtspersoonnaarBrits
recht,wat inhoudtdatdeaansprake-
lijkheid voor schuldenvandeLLPbijde
LLP ligt.Netalsbij eenbvkunnende le-
denalleen inuitzonderlijke situaties (on-
rechtmatigedaad, fraudeendergelijke)
ookmethunprivévermogenaansprake-
lijkwordengesteld.DeLLPheeftdaar-
meedezelfde voordelenals eenbv. ‘Ster-
kernog: erhoeftniet tewordenvoldaan
aandegebruikelijkloonregeling voorde
dgavaneenbvenerhoeft geendividend-
ofuitkeringstoetsplaats te vinden.Bij
debv isditwelhetgeval’, benadruktVan
Rijswijk.

Voordeoprichting vaneenLLPzijn
minimaal twee (rechts)personennodig.
Deoprichting vindtplaatsdoor een ‘in-
corporationdocument’ datwordt inge-
schreven inhetBritsehandelsregister.
Hoewelhet een rechtspersoon is, lijkt de
LLP veel opeenmaatschapof vof.Deon-
derlinge verhoudingen tussende leden
en tussende ledenendeLLPzelfworden
beheerst door eenovereenkomstdie ver-
gelijkbaar ismet eenmaatschapsover-
eenkomst.

‘Het is belangrijkhierhetNederlands
recht van toepassing te laten zijn. Anders
moetu vooronderlinge geschillennaar
deBritse rechter’, waarschuwtSchmeits.

Voorwatdeaansprakelijkheid tenop-
zichte vanderdenbetreft,moetubijhet
sluitenvancontractengoedoverwegen
welk rechtuvan toepassingopdeover-
eenkomstwilt latenzijn. Inbeginsel is
Brits recht van toepassing.Datbetekent
dat indieneenanderepartij uaanspra-
kelijkwil stellendeze inhetVerenigdKo-
ninkrijkmoetprocederen.Dat is een
belemmering.Maarbij eengroteweder-
partij kanhetookvoorueennadeel zijn,
wantalsdezepartij inhetVerenigdKo-
ninkrijkgaatprocederen, zijner aanhet
verweeraldaar (extra)hogekostenver-
bonden.

Voor vrijeberoepsbeoefenarengeldt
dat zij opgrondvanuitsprakenvande

rechtsvormen
HogeRaadnaastdeLLPpersoonlijk aan-
sprakelijkblijvenvoorberoepsfouten in-
diendeopdrachtmethetoogopdiebe-
paaldeberoepsbeoefenaar is verstrekt.
Dezeaansprakelijkheidkanechterwor-
denuitgeslotendooreenbepalinghier-
overop tenemen indeopdrachtbevesti-
gingofdealgemenevoorwaarden.

DekostenvoordeLLPbestaanaller-
eerstuitdeoprichtingskosten.Ditkanvia
een tussenpersoonsnel eneenvoudigge-
regeldworden.Verderhebtude jaarlijkse
instandhoudingskosten,waaronderde
kostenvoorhetpostadres inhetVerenigd
Koninkrijkendedeponeringenpublica-
tie vandebeperktebalans.Tot slotmoet
ukostenmakenvoorde jaarlijksebijdra-
geaandeBritseKamer vanKoophandel
ende indieningvanhet ‘confirmation
statement’ (bevestigingvandebijdeKvK
geregistreerdegegevens).

‘Natuurlijk zijneenmaligen jaarlijks
kostenverbondenaandeLLPdie in ver-
gelijkingmeteeneenmanszaakofbvex-
tra zijn.Dezezijnechter, zekergeletopde
fiscale voordelenenaansprakelijkheids-
beperking,beperkt.Naastdeeenmalige
oprichtings- en inschrijvingskostenvan
€400moetu rekenenop€275doorloop-
kostenper jaar’, steltVanRijswijk.

DeLLPvult eengat inhetNederlandse
ondernemersrecht enbiedt volgensVan
Rijswijkhetbeste van tweewerelden.Bin-
nendeze rechtsvormblijft eenzelfstan-
dige vrijeberoeper voordefiscusdesta-
tus vanondernemerhouden, inclusiefde
bijbehorendefiscale faciliteiten inde in-
komstenbelasting.

Tegelijkertijdbiedtdeze rechtsvorm
dezelfde rechtsbeschermingals een
bv.En lastbutnot least: deEngelseLLP
wordtnognietbedreigddoordebrexit,
al zoudat kunnenveranderen.Bespreek
daaromdeze constructie sowiesomet
eenadviseur, als u er iets voor voelt.

RamónWernsen is financieel
planner en publicist.
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