Afspraken met de Nederlandse fiscus

Deze afspraken houden het volgende in voor leden natuurlijke personen (LNP) en leden
rechtspersonen (LRP), inclusief leden die hun onderneming gestaakt hebben:
Voerequivalenten bij Coöperatie
FromFarmers
Vermogensetikettering
Activering voerequivalenten bij
toekenning door de coöperatie
Winstneming bij overdracht aan een
ander lid

Bij LNP verplicht ondernemingsvermogen.
Geen winstneming. Bij een verkrijging om niet per 1 januari
2007 bedraagt de kostprijs/boekwaarde voor de leden € nihil.
Bij LNP belast, bij LRP deelnemingsvrijstelling.

Participatierekeningen bij
Coöperatie FromFarmers
Bijschrijving

Vermogensvergoeding

Besluit ledenraad

Verkrijging certificaten van
aandelen in ForFarmers Group
BV
Winstneming bij conversie

Dividend

Vermogensetikettering:

De volgens de statuten voorgenomen jaarlijkse overboeking
van bedragen van het collectieve vermogen van Coöperatie
FromFarmers naar de individuele participatierekeningen leidt
bij de leden niet tot heffing. De boekwaarde bedraagt nihil.
Bijschrijving van de vermogensvergoeding op de
participatierekening leidt niet tot heffing. De boekwaarde voor
het lid is nihil.
Uitkering van de vermogensvergoeding is bij LNP belast, bij
LRP deelnemingsvrijstelling.
Een principebesluit van de ledenraad dat
participatierekeningen converteerbaar zijn in rechten op
certificaten, leidt niet tot heffing bij de leden en evenmin tot
verbreking van de fiscale eenheid tussen de Coöperatie en
ForFarmers Group B.V.

Bij LNP is de daadwerkelijke conversie van rechten op
certificaten in certificaten van ForFarmers Group BV het
tijdstip waarop zij winst moeten nemen. Het voordeel ter zake
van de conversie wordt in aanmerking genomen naar de
waarde in het economisch verkeer.
Bij LRP idem, maar toepassing deelnemingsvrijstelling.
Voor zover het aantal certificaten ForFarmers Group B.V. van
een LRP niet kwalificeert als deelneming in de zin van artikel
13 van de Wet op de vennootschapsbelasting zoals dat
artikel luidt vanaf 2007, behoort een dividenduitkering tot de
winst (geen deelnemingsvrijstelling).
Na conversie behoren de certificaten bij LNP tot het
keuzevermogen.
Overgang van de certificaten naar het privé-vermogen is
belast naar de waarde in het economisch verkeer.

