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Grotere winstspreiding voor dga’s, mediane 
winst verschilt weinig van ib-ondernemers.
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De rechtsvormkeuze van 
ondernemers: �scale motieven
zijn niet doorslaggevend

Ondernemers kiezen een rechtsvorm die het best bij hun situatie past. De 
rechtsvorm is bepalend voor de belasting die zij moeten betalen. Naast de 
verschuldigde belasting gaat het bij deze keuze ook om persoonlijke 
voorkeuren, zoals het dragen van risico en aansprakelijkheid.

Als ondernemers eenmaal een rechtsvorm 
hebben gekozen, wordt er nauwelijks 
meer geswitcht van rechtsvorm. Van alle 
dga’s is na drie jaar 3% geswitcht naar 
ib-ondernemer, en 0,9% vice versa. Dit 
lijkt samen te hangen met inkomen.

Eenmaal gekozen voor de bv, blijken �scale prikkels wel degelijk een rol te spelen: 
dga’s zijn gevoelig voor de belasting over de winstuitkering (box-2-tarief). 

Dga’s keerden meer dividend uit in jaren waarin de 
belastingtarieven lager waren (zgn. ‘tax holidays’). 
Verhoging van het box-2-tarief kan het uitkeren van 
winst ontmoedigen.
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