Schematisch overzicht rechtsvormen
Eenmanszaak

Besloten
vennootschap

Naamloze
vennootschap

Maatschap

Vennootschap
onder firma

Commanditaire
vennootschap

Vereniging
met volledige
rechtsbevoegdheid

Vereniging
met beperkte
rechtsbevoegdheid

Coöperatie/
Onderlinge
waarborgmaatschappij

Stichting

Oprichting

Vormvrij

Notariële akte

Notariële akte

Vormvrij, voorkeur
schriftelijk/
notarieel contract

Vormvrij, voorkeur
schriftelijk/
notarieel contract

Vormvrij voorkeur
schriftelijk/
notarieel contract

Notariële akte

Statuten

Notariële akte

Notariële akte

Kapitaalvereiste

Geen

€ 0,01

€ 45.000

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Bestuur

Eigenaar

Directie

Directie

Maten

Vennoten

Beherend
vennoten

Bestuur

Bestuur

Bestuur

Bestuur

Andere organen

Geen

Aandeelhouders,
evt. Raad van
Commisarissen

Aandeelhouders,
evt. Raad van
Commisarissen

Geen

Geen

Commanditaire
vennoten

Leden

Leden

Ledenraad,
eventueel Raad van
Commissarissen

Geen

Aansprakelijkheid

Privé 100%

Bestuur (bij
onbehoorlijk
bestuur of bij
onterechte
uitkering aan
aandeelhouders)

Bestuur (bij
onbehoorlijk
bestuur)

Privé voor gelijk
deel als
maatschap
verplichtingen
niet nakomt

Alle vennoten
privé voor 100%
als V.O.F.
verplichtingen niet
nakomt

Beherend
vennoten privé
100%,
Commanditaire
vennoten beperkt
aansprakelijk

Bestuur (bij
onbehoorlijk
bestuur)

Vereniging naast
bestuur. Bestuur
bij niet inschrijving
in Handelsregister
en tevens bij
onbehoorlijk
bestuur

Leden wettelijke
aansprakelijkheid
geheel. Beperkte
aansprakelijkheid
beperkt. Uitgesloten
aansprakelijkheid
niet. Bestuur (bij
onbehoorlijk
bestuur)

Bestuur (bij
onbehoorlijk
bestuur)

Belastingen

Inkomstenbelasting,
mkb-winstvrijstelling,
ondernemersaftrek (bij voldoen
aan
urencriterium)

Vennootschapsbelasting,
inkomstenbelasting
over salaris directie
en over dividend

Vennootschapsbelasting,
inkomstenbelasting over
salaris directie
en over dividend

Inkomstenbelasting,
mkb winstvrijstelling,
ondernemersaftrek (bij voldoen
aan urencriterium)

Inkomstenbelasting,
mkb winstvrijstelling,
ondernemersaftrek (bij voldoen
aan urencriterium)

Beherend
vennoten;
inkomstenbelasting,
mkb winstvrijstelling,
ondernemersaftrek (bij
voldoen aan
urencriterium)

Beperkte
vennootschapsbelastingplicht.
Wél bij drijven
onderneming.

Beperkte
vennootschapsbelastingplicht.
Wél bij drijven
onderneming

Vennootschapsbelasting,
inkomstenbelasting
over winstuitkeringen

Beperkte
vennootschapsbelastingplicht.
Wél bij drijven
onderneming

Sociale zekerheid

Geen werknemersverzekeringen

Geen werknemersverzekeringen,
tenzij ontslag tegen
de wil van
directeuraandeelhouder
mogelijk is

Geen werknemersverzekeringen,
tenzij ontslag
tegen de wil van
directeuraandeelhouder
mogelijk is

Geen werknemersverzekering

Geen werknemersverzekering

Geen werknemersverzekering

Bestuur niet in
loondienst

Bestuur niet in
loondienst

Alleen in bepaalde
gevallen

Bestuur niet
in loondienst

