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Uitvoeringstoets deponeringsplicht jaarrekening inzake
turboliquidaties

Bijlagen
3

Geachte mevrouw
Hierbij ontvangt u de uitvoeringstoets ‘Wet tot tijdelijke wijziging van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie)’.
De uitkomst van deze toets is dat het voorstel voor de Belastingdienst per 1
januari 2022 uitvoerbaar is. Voordat deze uitvoeringstoets kon worden afgerond
heeft dit wetsvoorstel eerst het afwegingskader niet-fiscale taken doorgelopen.
De conclusie was positief, wat betekent dat de Belastingdienst deze niet-fiscale
taak in uitvoering neemt. Uw ministerie is hier formeel van op de hoogte gesteld,
zie ook bijlage 3.
Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding van rechtspersonen zonder
baten, in de zin van artikel 2:19 lid 1 onderdeel a en lid 4 van het Burgerlijk
Wetboek (‘BW’). Als een rechtspersoon geen baten heeft op het tijdstip van
ontbinding, valt het tijdstip van ontbinding samen met de beëindiging van de
rechtspersoon. Dit geldt ook als hij schulden heeft. De regeling biedt in de
praktijk ruimte aan bestuurders om alle baten die er binnen de rechtspersoon
zijn, te gelde te maken en met de opbrengst daarvan de schulden zoveel mogelijk
af te lossen. Op deze wijze kunnen zij toewerken naar een situatie waarin de
rechtspersoon snel en eenvoudig kan worden beëindigd.
De uitvoeringskosten die met de uitvoering van het wetsvoorstel samenhangen
bedragen incidenteel €240.000. De kosten die worden gemaakt betreffen
aanpassingen in de ICT-systemen van de Belastingdienst en kosten voor de
handhaving. Deze kosten die met de uitvoering van deze aanpassing
samenhangen komen voor rekening van uw ministerie, ik ontvang hier graag een
bevestiging van binnen 4 weken.
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