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Voorwoord

Digitale fiscaliteit
Ik trap een open deur in als ik zeg dat de 
digitale ontwikkelingen zich al jarenlang 
razendsnel voortbewegen. En het is stellig 
eveneens een open deur als ik voorspel dat 
de digitale samenleving nog grote stappen 
gaat maken. Een bepaald belangrijk punt 
is of ook allerlei andere maatschappelijke 
ontwikkelingen dat tempo kunnen 
bijhouden. Ik denk dat dit tegenvalt. In dit 
verband is het interessant hoe het met de 
fiscaliteit staat: past de fiscale regelgeving 
zich wel aan aan deze digitale snelweg? Het 
antwoord luidt stellig ontkennend. Eigenlijk 
zien we helemaal niets concreets gebeuren. 
Dat is bepaald risicovol, omdat het denkbaar 
is dat het steeds lastiger wordt om fiscale
de fiscale regels voor de traditionele 
economie toe te passen op de digitale 
economie. Een voorbeeld: kocht men 
vroeger een boek in de boekwinkel dan 
zal de boekhandel daarover Nederlandse 
btw berekenen en ervan uitgaande dat 
men ook winst behaalt op de verkoop, 
wordt die winst in Nederland belast. Wordt 
het boek uitgegeven door bijvoorbeeld 
een Amerikaanse uitgever dan zal die ook 
winst realiseren die in de Verenigde Staten 

wordt belast. En wordt het boek in China 
geproduceerd dan zal ook daar, naar mag 
worden aangenomen, wat winst worden 
behaald en belast. Maar ja, de tijden dat 
we een boek in de boekhandel kochten ligt 
voor velen al lang achter ons. We bestellen 
het boek via de website van de boekhandel, 
of een stap verder, we bestellen het direct 
bij de uitgever in Amerika. Of misschien 
wel rechtsreeks bij de drukker in China. 
En ja, we kunnen het boek natuurlijk ook 
elektronisch ontvangen: simpelweg door 
het te downloaden. Die transacties lopen via 
een server en die kunnen we weer overal in 
de wereld neerzetten. Maar hoe zit het nu 
fiscaal? Waar wordt de omzet gerealiseerd 
die belast zou moeten worden met een 
omzetbelasting? En waar wordt fiscale 
winst gerealiseerd? En kunnen we eigenlijk 
wel heffen als we vinden dat de server 
aanknopingspunt voor de heffing moet 
zijn en die zich bijvoorbeeld ergens op de 
Kaaimaneilanden bevindt?

Zoals gezegd: het fiscale stelsel is er 
niet op afgestemd. En het is ook heel 
ingewikkeld om dat stelsel aan deze 
digitale ontwikkelingen aan te passen. De 
OESO en de EU zijn al geruime tijd bezig 
naar oplossingen te zoeken maar ook zij 
stuiten op allerlei lastige vraagstukken. Het 
belangrijkste voorstel komt van de OESO 
die voor allerlei internationale transacties 
een zogenoemde fictieve vaste inrichting 
wil creëren. Kort gezegd komt dit erop 
neer dat als in het land van de afnemer 
de leverancier geen fysiek filiaal heeft 
maar bijvoorbeeld levert via een server 
in een derde land die ook de bestellingen 
opneemt, een fictief filiaal geacht wordt 
aanwezig te zijn in het land waar de server 
staat of waar de afnemer zich bevindt; of 
beide. Vervolgens wordt aan dat fictieve 
filiaal een stukje winst toegerekend. Het 
valt te begrijpen dat dit gemakkelijker 
opgeschreven is dan is uitgevoerd. De EU 

wil ook die richting op maar heeft weinig 
geduld. En omdat bij de OESO weinig 
voortgang valt te bespeuren, onder ander 
door obstructie door Amerika die hun 
grote internetbedrijven graag beschermen, 
heeft men een tijdelijke oplossing bedacht: 
de digitale dienstenbelasting (ddb). Deze 
ddb zou dan de winstbelasting moeten 
vervangen bij bedrijven actief in de digitale 
economie. Deze ddb is geen winstbelasting 
maar een soort omzetbelasting. Hier ziet 
men een mogelijk belangrijke tendens 
naar de toekomst: zijn belastingen naar 
de winst uiteindelijk wel houdbaar? Door 
velen, met name ook economen, wordt 
daar ernstig aan getwijfeld. We zullen 
het zien. Zo’n ddb levert zelf ook weer 
allerlei complicaties op. Hoe wordt de 
digitale economie onderscheiden van de 
traditionele economie? In welk land vindt 
het aangrijpingspunt voor de heffing plaats? 
Denk eens aan de situatie dat vanuit de 
auto die kris kras door de EU rijdt allerlei 
bestellingen gedaan kunnen worden: waar 
moeten we dan belasten? En hoe zit het 
met verdragen ter voorkoming van dubbele 
belasting: die voorzien wel in de voorkoming 
van dubbele winstbelasting, maar niet in de 
voorkoming van een omzetbelasting als de 
ddb en ook niet in de voorkoming van ddb 
en winstbelating. En dat zijn dan nog maar 
een paar complicaties. 

Kortom, er staat ons fiscaal nog veel te 
wachten maar de snelheid van een en 
ander zal niet hoog liggen. En dat terwijl 
de digitale economie zich in een razend 
tempo voortbeweegt. Misschien moeten we 
wel naar een hele andere grondslag voor 
belastingheffing, zoals een belasting op 
bytes. We gaan het zien.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl 
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Bij een zogenoemd lucratief belang worden 
vermogensbestanddelen niet belast in box 3 maar in box 
1. Wanneer sprake is van een dergelijk belang, is niet altijd 
eenvoudig te bepalen. De Hoge Raad heeft iets meer 
duidelijkheid gegeven.

Recent heeft de Hoge Raad zich 
uitgelaten over het leerstuk van het 
lucratief belang. Een lucratief belang 
is aanwezig als een belastingplichtige 
een dusdanig rendement behaalt op 
bepaalde vermogensbestanddelen, dat 
eigenlijk moet worden gezegd dat dit 
rendement een beloning vormt voor de 
werkzaamheden van de belastingplichtige. 
Een dergelijk voordeel wordt progressief 
belast in box 1. Een belastingplichtige kan 
een lucratief belang hebben in de vorm 
van aandelen, vorderingen, schulden 
en vermogensrechten die vergelijkbaar 
zijn met aandelen of vorderingen. Wil 
sprake zijn van een lucratief belang, dan 
moeten deze vermogensbestanddelen aan 
enkele voorwaarden voldoen. Met deze 
voorwaarden heeft de wetgever geprobeerd 
het beloningskarakter naar voren te laten 
komen. Zo gelden voor aandelen de 
volgende voorwaarden:
 • de aandelen zijn achtergesteld bij andere 
soorten en het totaal aantal van deze 
aandelen bedraagt minder dan 10% van 
het totale geplaatste aandelenkapitaal; of

 • het gaat om aandelen met een preferentie 
van ten minste 15% dividend per jaar.

Bij schulden gaat het om schulden die 
worden kwijtgescholden als beloning 
voor de werkzaamheden van een 
belastingplichtige. Voor vorderingen 
en andere vermogensrechten geldt dat 
het rendement of het waardeverloop 
voor ten minste 15% afhankelijk 
moet zijn van management- of 
aandeelhoudersdoeleinden. Als 
management- of aandeelhoudersdoeleinden 
geeft de wet onder andere als voorbeeld 
winst, omzet en kostenverminderingen. 

De uitspraak van de Hoge Raad
In de onderhavige uitspraak kreeg de 
belastingplichtige de mogelijkheid om in 
zijn werkgever te participeren door het 
verkrijgen van participaties in een stichting 
die met de opbrengst van deze participaties 
een lening verstrekte aan de werkgever. 
Deze participaties kostten in 2005 € 15.000. 
In 2011 loste de werkgever de lening aan de 
stichting af. Naar aanleiding hiervan ontving 
de belastingplichtige een bedrag terug op 
zijn participatie van ongeveer € 1.500.000. 

Lucratief belang
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De belastingplichtige was van mening dat 
geen sprake was van een lucratief belang 
omdat ook anderen dan de managers 
van de werkgever de participaties konden 
verkrijgen en omdat hij € 15.000 heeft 
betaald voor de participaties. De Hoge 
Raad bevestigt het oordeel van het hof 
dat sprake is van een lucratief belang. 
De participaties werden immers slechts 
aangeboden aan de managers van de 
werkgever en de vergoeding op de vordering 
van de belastingplichtige was afhankelijk 
van de winst en kon oplopen tot 50% van 
deze winst. 

Interessant aan de uitspraak is dat de 
Hoge Raad, los van de onderhavige zaak, 
zijn kijk geeft op het begrip lucratief 
belang. Hij overweegt op grond van 
de wetsgeschiedenis dat voor een 
lucratief belang sprake moet zijn van een 
bevoordelingsbedoeling op het moment 
van verkrijging van het vermogensrecht. 
Daarnaast geeft hij aan dat het verkrijgen 
van een vermogensrecht onder onzakelijke 
voorwaarden, een aanwijzing is voor de 
aanwezigheid van een lucratief belang. 
Het gaat dan om voorwaarden die de 
uitgever van de vermogensrechten niet 
overeen zou komen met derden die geen 
werkzaamheden voor hem verrichten.

Tot slot
Ondanks de interessant overwegingen van 
de Hoge Raad, zal de beoordeling of sprake 
is van een lucratief belang altijd een feitelijke 
aangelegenheid blijven. Dat de Hoge Raad 
zijn visie op de regeling geeft, kan echter 
wel helpen bij deze feitelijke toetsing aan de 
voorwaarden voor het lucratief belang.

J.W.M. Verbaarschot MSc
088 288 6021
joverbaarschot@deloitte.nl

Taxtueel  | Lucratief belang



Leidt een waardestijging door een spoedig 
en voorzienbaar overlijden tot heffing van 
successiebelasting? Die vraag ligt voor bij de Hoge Raad. 

In een eerder nummer hebben wij bericht 
over een zaak die gaat over de heffing 
van erfbelasting bij de waardestijging 

van aandelen (Taxtueel 2018/01). Het 
betreft een erflaatster die op 31 juli 2015 
is overleden. Drie maanden daarvoor 
bleek ze ongeneeslijk ziek te zijn. De 
erflaatster had bij de bv van haar zoon een 
lijfrente bedongen. Door het overlijden 
van zijn moeder zijn de aandelen van 
de zoon in waarde gestegen, omdat 
de lijfrenteverplichting is geëindigd. De 
procedure gaat over de vraag hoe groot de 
waardestijging is die met erfbelasting moet 
worden belast.

In beginsel is de heffing van erfbelasting 
in zo’n situatie niet aan de orde, omdat 
het uitgangspunt van de wet is dat alleen 
erfrechtelijke verkrijgingen worden 
belast. De wet kent echter bepalingen die 
uitzonderingen maken op deze hoofdregel. 
Op basis van een van die bepalingen 
wordt een erfgenaam ook belast voor de 
waardestijging van zijn aandelen als die het 
gevolg is van het overlijden van de erflater. 
Het doel daarvan is om te voorkomen 
dat de erfgenaam onbelast een voordeel 
kan verkrijgen dat toerekenbaar is aan de 
erflater. Eerder heeft Rechtbank Den Haag in 
deze zaak geoordeeld dat voor de bepaling 
van de te belasten waardestijging niet alleen 
moet worden gekeken naar de directe 
waardestijging door het overlijden, maar ook 
naar de waardestijging die in die periode 
daarvoor opkomt, toen de erflaatster reeds 
ernstig ziek was.

Hof Den Haag
De zoon kon zich niet vinden in de uitspraak 
van de rechtbank. Hij betoogt dat de 
waardestijging van zijn aandelen voor een 
groot deel heeft plaatsgevonden vóór het 
overlijden van erflaatster. Toen in mei 2015 
bekend werd dat zijn moeder ernstig ziek 
was, werd daardoor de werkelijke waarde 
van de lijfrenteverplichting lager dan de last 
die op de balans van de bv staat. De waarde 
van de aandelen is daardoor voorafgaande 
aan het overlijden ook al hoger geworden. 
Net als de rechtbank gaat Hof Den Haag 
echter niet mee in deze redenering. Het 
hof knoopt evenmin aan bij de directe 
waardestijging door het overlijden, maar 
oordeelt dat het voldoende is dat er een 
concreet en voldoende sterk causaal 
verband is tussen de waardestijging van de 
aandelen en het overlijden.

Opvallend in de uitspraak van het hof is dat 
wel wordt verwezen naar de parlementaire 
geschiedenis, maar dat een belangrijke 
passage daaruit wordt weggelaten. In die 
passage merkt de wetgever op dat moet 
worden gekeken naar het verschil in waarde 
van de aandelen tussen het tijdstip vóór en 
het tijdstip na het overlijden. Er moet dus 
een vergelijking worden gemaakt tussen 
de waardes op die twee tijdstippen. In dit 
geval zou dat moeten betekenen dat de 
waardestijging die het gevolg is van de 
verminderde levensverwachting van de 
erflaatster geen rol speelt, waardoor er 
feitelijk niet of nauwelijks een te belasten 
waardestijging resteert.

Erfbelasting bij waardestijging 
aandelen door overlijden?

Conclusie A-G
Tegen de hofuitspraak is door de zoon 
cassatieberoep ingesteld. Voordat de Hoge 
Raad zich over deze belangwekkende 
kwestie gaat buigen, heeft A-G IJzerman 
conclusie genomen. Daarin steunt hij de 
uitspraken van de lagere rechters. IJzerman 
hecht veel belang aan het feit dat in het 
betoog van de zoon de hoogte van de te 
belasten waardestijging afhankelijk is van de 
omstandigheid of de erflaatster plotseling 
is overleden of niet. Dat gevolg acht hij niet 
redelijk. Daarnaast meent hij dat het goed 
is dat de erfbelasting aansluit bij de winst 
die in de vennootschapsbelasting wordt 
geconstateerd en dus bij de vrijval van de 
lijfrenteverplichting.

Op de conclusie van de A-G valt wel wat 
af te dingen. Zo kan zijn benadering juist 
tot dubbele heffing leiden, omdat ook de 
waarde in de periode vóór het overlijden 
met erfbelasting wordt belast. Bovendien 
past die uitkomst niet bij het feit dat 
de erfbelasting een tijdstipbelasting is, 
waarvoor slechts het tijdstip van overlijden 
relevant is. De Hoge Raad heeft zich heel 
recent aangesloten bij de eerdere oordelen. 
We komen daar in een volgend nummer 
op terug. De uitleg die hij aan het begrip 
‘waardestijging’ geeft, is niet alleen van 
belang voor deze specifieke situatie, maar 
is ook in het algemeen bepalend voor de 
reikwijdte van deze wetsbepaling.

Mr. dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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Taxtueel  | Kosten en verwerving of vervreemding van een deelneming

Kosten gemaakt ter zake van de verwerving of 
vervreemding van een deelneming vallen onder 
de deelnemingsvrijstelling en zijn daardoor niet 
aftrekbaar. De Hoge Raad heeft in een door 
Deloitte gevoerde procedure meer duidelijkheid 
verstrekt over de vraag wanneer van dergelijke 
kosten sprake is.

Kosten en verwerving 
of vervreemding van 
een deelneming
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Kosten en de deelnemingsvrijstelling
De deelnemingsvrijstelling beoogt winsten 
en verliezen in deelnemingsrelaties slechts 
eenmaal in de belastingheffing te betrekken. 
De kosten gemaakt in verband met de 
aan- of verkoop van een deelneming vallen 
eveneens onder de deelnemingsvrijstelling 
en zijn daardoor niet aftrekbaar van de 
winst. Tot aan het arrest van de Hoge Raad 
bestond veel onduidelijkheid en daardoor 
ook discussie met de belastingdienst over 
de reikwijdte van het aftrekverbod. 

Objectief criterium
In de situatie die is voorgelegd aan de 
Hoge Raad heeft een vennootschap kosten 
gemaakt in verband met de mogelijke 
verkoop van haar aandelen. Deze kosten zijn 
doorberekend aan haar aandeelhouders. 
Een van de aandeelhouders heeft het 
grootste deel van de doorberekende 
kosten ten laste van de winst gebracht 
en het resterende deel aangemerkt 
als niet-aftrekbare kosten ter zake van 
de vervreemding van een deelneming. 
Achterliggende argumentatie hierbij was 
dat de aftrekbaar geachte kosten weliswaar 
verband hielden met de uiteindelijke 
verkoop, maar dat het allerminst zeker 
was dat de verkoop doorgang zou vinden 
op het moment dat dit deel van de kosten 
werd gemaakt.

De Hoge Raad hanteert een objectief 
criterium voor de beoordeling van de 
aftrekbaarheid van aan- of verkoopkosten. 
De zinsnede “ter zake van” in de wettekst 
duidt op een rechtstreeks oorzakelijk 
verband tussen de kosten en de verwerving 
of de vervreemding van een deelneming. 
Naar objectieve maatstaven moet worden 
beoordeeld of de kosten zonder die aan- 
of verkoop ook zouden zijn gemaakt. De 
Hoge Raad bevestigt daarnaast dat het 
aftrekverbod zowel interne als externe 
kosten omvat.

Doorgang van aan- of verkoop
Het afketsen van een voorgenomen aan- of 
verkoop van een deelneming leidt ertoe 
dat het aftrekverbod niet van toepassing 
is en alle kosten derhalve aftrekbaar zullen 
zijn. De situatie wordt complexer indien 
bijvoorbeeld de verkoop aan een beoogde 
koper geen doorgang vindt, maar in een 
volgende fase (bijvoorbeeld in een later jaar) 
een andere partij bereid wordt gevonden 
de deelneming aan te kopen. Een deel van 
de kosten uit de eerste fase, die inmiddels 
afgetrokken zijn omdat de verkoop geen 
doorgang vond, kunnen volgens de Hoge 
Raad alsnog niet aftrekbaar zijn voor zover 
deze kosten ook nut voor de tweede fase 
afwerpen. 

Transitorische actiefpost
Goed koopmansgebruik brengt volgens 
de Hoge Raad met zich dat kosten ter 
zake van een voorgenomen verwerving 
of vervreemding van een deelneming 
worden ‘geparkeerd’ in een actiefpost op 
de balans tot het moment dat duidelijk is 
dat de aan- of verkoop van een deelneming 
wel of geen definitieve doorgang heeft 
gevonden. Op het afboekingsmoment van 
de actiefpost moet worden beoordeeld in 
hoeverre de afboeking al dan niet onder de 
deelnemingsvrijstelling valt. 

Duidelijkheid
De uitspraak van de Hoge Raad schept 
met haar objectieve toetsingskader 
meer duidelijkheid ten opzichte van het 
eerder veelal gehanteerde subjectieve 
toetsingskader. Het subjectieve 
toetsingskader was diffuus nu 
belastingplichtigen zich op het standpunt 
stelden kosten als niet-aftrekbaar aan te 
merken vanaf het moment dat een aan- 
of verkoop ‘nagenoeg zeker is’, terwijl de 
belastingdienst het uitgangspunt had kosten 
onder het aftrekverbod te laten vallen 
vanaf het moment dat er ‘een redelijke 
verwachting’ van een aan- of verkoop is. De 

geformuleerde rechtsregel schept meer 
duidelijkheid, maar vergroot tevens de 
reikwijdte van het aftrekverbod ten opzichte 
van het standpunt dat veelal in de praktijk 
werd ingenomen. 

Resterende onduidelijkheid 
Het door de Hoge Raad geformuleerde 
criterium is nog steeds niet waterdicht. 
Er resteert nog onduidelijkheid over de 
vraag vanaf welke fase sprake is van een 
“rechtstreeks oorzakelijk verband” tussen 
de kosten en de uiteindelijke transactie. 
Discussie kan bijvoorbeeld ontstaan 
in het geval van gemaakte kosten in 
de precontractuele fase. Eveneens zijn 
kostenposten denkbaar met een dubbel 
karakter. Due diligence kosten worden 
gemaakt met het oog op een eventuele 
aankoop, maar veelal ook in het kader 
van het verkrijgen van een financiering en 
hebben ook hun nut voor de onderneming 
zelf. Met betrekking tot interne kosten is 
en blijft sprake van een grijs gebied. Hoe 
moet worden omgegaan met kosten die 
ook gemaakt zouden zijn, zonder dat sprake 
was van een transactie? Denk hierbij aan 
de salariskosten van de CFO die een groot 
deel van zijn tijd heeft gespendeerd aan de 
transactie.

Het arrest biedt in enige mate meer houvast 
in het kader van het aftrekverbod ter 
zake van de verwerving of vervreemding 
van de deelneming. Er blijven echter 
onduidelijkheden bestaan die behoefte 
hebben aan een scherper toetsingskader. 
Het is dan ook niet ondenkbaar dat meer 
jurisprudentie met betrekking tot dit 
onderwerp volgt. 

Mr. X.F. Mous
088 288 2079
xmous@deloitte.nl 

Taxtueel  | Kosten en verwerving of vervreemding van een deelneming
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Doorschuiving van de fiscale claim bij bedrijfsopvolging kan alleen 
ondernemingsvermogen betreffen. Maar wat is dat precies. Een 
recent arrest van de Hoge Raad schept enige duidelijkheid. 

Doorschuiffaciliteit bij overlijden
In de inkomstenbelasting wordt ervan 
uitgegaan dat de ondernemer zijn 
onderneming staakt in geval van overlijden. 
Per fictie worden de aandelen direct 
voorafgaand aan het moment van overlijden 
vervreemd aan de erfgenamen. Deze 
fictieve vervreemding brengt met zich dat  
in principe afgerekend moet worden over 
de in onderneming aanwezige goodwill en 
stille reserves tegen het geldende ib-tarief 
(2019: max 51,75%). Echter, voor zover de 
waarde van de aandelen betrekking heeft 
op ondernemingsvermogen, hoeft op 
verzoek niet direct te worden afgerekend, 
maar kan de verkrijgingsprijs worden 
doorgeschoven naar de erfgenamen. 
Een dergelijke regeling wordt ook wel een 
doorschuiffaciliteit genoemd. De wetgever 
wil hiermee voorkomen dat de continuïteit 
van ondernemingen in gevaar komt.

Vermogensetikettering
De bovenstaande doorschuiffaciliteit 
is dus alleen van toepassing op het 
ondernemingsvermogen. Zodoende 
komt ‘puur’ beleggingsvermogen niet 
in aanmerking voor de faciliteit. Bij het 
vaststellen van het ondernemingsvermogen 
volgt men de vermogensetiketteringsregels. 
Binnen de grenzen der redelijkheid heeft 
de ondernemer wel een zekere marge om 
meer beleggingen en liquide middelen 
tot het ondernemingsvermogen te 
rekenen dan wat strikt noodzakelijk uit 
de vermogensetiketteringsregels volgt. 
Zo wordt er rekening gehouden met 
eventuele slechte scenario’s die zich voor 
kunnen doen. Onlangs heeft de Hoge 
Raad zich uitgesproken in een zaak waarin 
ter discussie stond of deze grenzen der 
redelijkheid waren overtroffen. 

Pensioenverplichting 
In de zaak ging het om een erflater 
die in 2010 is overleden. Zij was in 
gemeenschap van goederen gehuwd. 

Tot de gemeenschap behoorden ook 
alle aandelen in een bv. Daarnaast heeft 
de bv een pensioenverplichting jegens 
de echtgenoot. De erfgenamen hebben 
namens de erflater ib-aangifte gedaan voor 
het belastingjaar 2010. Hierin hebben ze 
geen inkomen aangegeven. Vervolgens 
heeft de inspecteur een naheffingsaanslag 
opgelegd, omdat geen fictieve vervreemding 
van de aandelen is opgenomen in de 
aangifte. Volgens de inspecteur is er een 
vervreemdingsvoordeel van € 262.162 
genoten. De erfgenamen verzoeken wel 
om gebruik te maken de doorschuiffaciliteit 
omdat ze de onderneming gaan 
voortzetten. In geschil is of de inspecteur 
de hoogte van het vervreemdingsvoordeel 
correct heeft vastgesteld na toepassing 
van de doorschuiffaciliteit. Hierbij 
is de vermogensetikettering van de 
pensioenverlichting het grote struikelblok. 
Immers, alleen ondernemersvermogen mag 
doorgeschoven worden. De vraag is hoeveel 
buffer voor de pensioenverplichting mag 
worden aangehouden.

Hof Den Bosch 
Alvorens de Hoge Raad zich erover boog, 
heeft het Hof Den Bosch geoordeeld over 
hoe groot het vervreemdingvoordeel 
moet zijn. Daarbij heeft het hof besloten 
dat de commerciële waarde van de 
pensioenverplichting € 57.833 is. Met 
deze commerciële waarde en de verdere 
gegevens uit de balans komt het hof 
tot de conclusie dat de aandelen in 
totaal € 748.000 waard zijn. Vervolgens 
werden de vermogensetiketteringsregels 
toegepast. Hierdoor kon een deel van 
de rekening-courantvordering, liquide 
middelen en belegging in effecten niet 
tot het ondernemingsvermogen worden 
gerekend, omdat deze waren onttrokken 
aan de bv. Het restant van deze drie 
posten kan volgens het hof wel tot het 
ondernemingsvermogen worden gerekend. 
Het restant wordt door het hof gesteld 

op € 576.311. Gelet op de risico’s die zijn 
verbonden aan een pensioenverplichting 
valt het niet buiten de grenzen der 
redelijkheid om dit bedrag toch tot het 
ondernemingsvermogen te rekenen. 
Volgens het hof kan de belastingplichtige 
dus voor het grootste gedeelte van de 
faciliteit gebruikmaken. 

Buffer 
De Hoge Raad is van mening dat de 
uitspraak van het hof tekortschiet. De 
beslissing van het hof dat het bij een 
pensioenverplichting met een commerciële 
waarde van € 57.833 redelijk is om een 
buffer van ruim € 550.000 aan te houden, 
vindt de Hoge Raad onbegrijpelijk. Zo’n 
hoge buffer zou niet passen binnen de 
grenzen der redelijkheid die worden 
gehanteerd bij vermogensetikettering. 
Tegenover de pensioenverplichting staan 
immers 9,5 keer zoveel beleggingen. De 
Hoge Raad geeft dan ook aan dat een 
groter gedeelte van de liquide middelen, 
de vordering en de beleggingen niet tot 
het ondernemingsvermogen gerekend 
mogen worden, omdat deze duurzaam 
overtollig zijn. Hierbij wordt verwezen naar 
een uitspraak van de Hoge Raad uit 1985 
waarin eveneens werd bepaald dat een 
onderneming de grenzen der redelijkheid 
had overschreden door als buffer voor 
een oudedagsreserve f 240.000 liquide 
middelen tot het ondernemingsvermogen 
te rekenen. Wel geeft de Hoge Raad aan 
dat wel degelijk een buffer mag worden 
aangehouden. Echter deze buffer is buiten 
verhouding groot. De Hoge Raad verwijst de 
zaak door naar Hof Arnhem-Leeuwarden 
om een en ander nog eens te bekijken. 

Mevrouw A.D.E. Edel 
088 288 6809
eedel@deloitte.nl 
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Onzakelijke leningen blijven de gemoederen bezighouden. Er zijn 
weer enkele uitspraken gedaan. Deze komen hierna aan de orde.

De Hoge Raad heeft zich in een recent 
arrest gebogen over de vraag of een 
lening van een uitgetreden vennoot 

aan de vennootschap onder firma (hierna: 
vof), waarin hij voorheen participeerde, 
kwalificeert als een zogenaamde onzakelijke 
lening. Daarnaast heeft het Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden onlangs uitspraak 
gedaan in een zaak die draaide om de 
vraag of een regresvordering uit hoofde 
van een borgstelling van een aanmerkelijk 
belanghouder aan de vennootschap 
kwalificeert als een onzakelijke lening.

De kwalificatie als onzakelijke lening is onder 
meer van belang voor de aftrekbaarheid 
van een mogelijk afwaarderingsverlies op 
de lening. Bij een onzakelijke lening is dat 
namelijk niet het geval. 

Algemeen
Een lening wordt, eenvoudig gezegd, 
aangemerkt als onzakelijk als geen 
winstonafhankelijke rente kan worden 
bepaald waaronder een onafhankelijke 
derde bereid zou zijn geweest om, 
onder overigens dezelfde voorwaarden 
en omstandigheden, deze lening te 
verstrekken. Een onzakelijke lening blijft 
voor fiscale doeleinden wel een lening, 
met als gevolg dat de rente aftrekbaar 
is bij de schuldenaar en belast is bij de 
schuldeiser. Hier staat echter tegenover dat 
de schuldeiser een eventuele afwaardering 
van een onzakelijke lening niet ten laste van 
de winst kan brengen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat 
de jurisprudentie van de onzakelijke 
leningen ook van toepassing is op 
bijvoorbeeld het aanvaarden van 
hoofdelijke aansprakelijkheid en 
op (een regresvordering uit hoofde 
van) een borgstelling door een 
aanmerkelijkbelanghouder ten behoeve 
van de vennootschap. De Hoge Raad 
trekt voor de kwalificatie van een 
onzakelijke aanvaarding van hoofdelijke 
aansprakelijkheid of een onzakelijke 
borgstelling een duidelijke parallel met 
de jurisprudentie rondom de onzakelijke 
leningen.

Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat 
wanneer een aanmerkelijkbelanghouder 
zich borg heeft gesteld voor een 
geldverstrekking aan de vennootschap 
en deze borgstelling alleen kan worden 
toegerekend aan een handelen van een 
aandeelhouder als zodanig, een eventueel 
verlies niet ten laste van het resultaat uit 
overige werkzaamheden komt. Volgens de 
Hoge Raad is daarvoor beslissend of een 
winstonafhankelijke vergoeding kan worden 
bepaald waaronder een onafhankelijke 
derde bereid zou zijn geweest om, onder 
overigens dezelfde voorwaarden en 
omstandigheden, eenzelfde borgstelling te 
aanvaarden.

Hoge Raad uitspraak inzake 
onzakelijke lening
Belanghebbende dreef tezamen met 
zijn echtgenote en zijn vader vanaf 1 
januari 2001 een vof. Vader is op 1 juli 
2008 uitgetreden. De waarde van zijn 
kapitaalrekening was ten tijde van het 
uittreden negatief. Het negatieve kapitaal 
is op de datum van uittreden omgezet in 
een vordering van de vof op vader. Vader 
heeft zijn schuld, na verkoop van zijn eigen 
woning, in de loop van 2011 gedeeltelijk 
afgelost. Vader was echter niet in staat om 
de gehele vordering af te lossen en het 
restantbedrag bleek oninbaar.

In geschil was of de afwaardering van 
de vordering in 2011 (tot nihil) ten laste 
van het resultaat van de vof (lees: bij 
belanghebbende en zijn echtgenote) kan 
worden gebracht. Het hof was in eerste 
instantie van mening dat deze afwaardering 
niet ten laste van het resultaat kon worden 
gebracht, omdat met het verstrekken van 
de lening aan vader een debiteurenrisico 
werd gelopen dat een onafhankelijke derde 
niet zou hebben genomen en dat het risico 
is aanvaard vanwege de familierelatie 
met vader.

De Hoge Raad gaat er in cassatie vanuit 
dat de onderlinge rechtsbetrekkingen 
tussen de vennoten op zakelijke gronden 
berustten. Onder deze omstandigheden 
vloeit de verplichting tot het aanzuiveren 
van het negatieve kapitaal rechtstreeks 

Onzakelijke leningen: 
nieuwe ontwikkelingen 
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voort uit zakelijke vennootschappelijke 
verhoudingen. Een dergelijke vordering 
kan dan ook niet worden gelijkgesteld met 
een vordering uit hoofde van een lening 
aan de uittredende vennoot. Voor zover de 
vordering ten tijde van het uittreden van 
vader onvolwaardig is, kan dan ook niet 
worden gezegd dat het vermogensverlies 
zijn oorsprong vindt in het aanvaarden van 
een onzakelijk debiteurenrisico. Voor zover 
de nominale waarde van de vordering op 
het moment van haar ontstaan de waarde 
in het economische verkeer overtreft, komt 
dat verlies ten laste van de winst van de 
achtergebleven vennoten.

Vorenstaande geldt echter niet ten aanzien 
van een eventueel aanvullend verlies 
dat na het uittreden van vader op deze 
vordering wordt geleden. De Hoge Raad 
heeft de zaak verwezen naar Hof Arnhem-
Leeuwarden met de opdracht vast te stellen 
in hoeverre het vermogensverlies op de 
vordering is ontstaan vóór het uittreden 
van vader (vermogensverlies aftrekbaar) en 
in hoeverre het vermogensverlies later is 
ontstaan (vermogensverlies niet-aftrekbaar).

Onzakelijke borgstelling
Belanghebbende hield tezamen met 
zijn echtgenote alle aandelen in een 
persoonlijke houdstervennootschap en 
deze vennootschap hield op haar beurt de 
helft van de aandelen in een vennootschap 
die actief was in de schoenenbranche. 
Laatstgenoemde vennootschap heeft vanaf 
2009 diverse keren geld geleend van (en: 
deels terugbetaald aan) een (onafhankelijke) 
derde. Deze geldverstrekkingen en 
aflossingen zijn in 2011 geformaliseerd 
door middel van een overeenkomst 
van geldlening.

In de overeenkomst van geldlening hebben 
belanghebbende en zijn vrouw zich borg 
gesteld voor de lening van de vennootschap. 
De derde heeft de borgstelling in 2013 
ingeroepen en belanghebbende en zijn 
echtgenote aangesproken voor het nog 
openstaande bedrag van de lening. 
Belanghebbende en zijn echtgenote hebben 
vervolgens hun woonhuis in Italië verkocht 
en de verkoopopbrengst volledig ter 
beschikking gesteld aan de derde. De lening 
kon echter niet geheel worden afgelost met 
de verkoopopbrengst van de woning en er 
resteerde een restschuld. 

Belanghebbende heeft in zijn aangifte 
inkomstenbelasting 2012 een voorziening 
opgenomen ter zake van de regresvordering 
op zijn persoonlijke houdstervennootschap 
die ontstaat als gevolg van het inroepen 
van de borg. Een regresvordering van een 
aandeelhouder op een vennootschap 
waarin hij een aanmerkelijk belang - kort 
gezegd 5% of meer van de aandelen - 
houdt, valt onder zijn resultaat uit overige 
werkzaamheden (Box 1). Het vormen van 
een voorziening door belanghebbende leidt 
er feitelijk toe dat de regresvordering wordt 
afgewaardeerd ten laste van zijn Box 1 
inkomen van.

In geschil is of de borgstelling zakelijk is 
en of de voorziening ten aanzien van de 
regresvordering ten laste van het resultaat 
uit overige werkzaamheden kan worden 
gebracht. De rechtbank beantwoordt deze 
vraag bevestigend. De inspecteur gaat 
echter in beroep tegen de uitspraak van de 
rechtbank en het hof oordeelt dat het gelijk 
aan de inspecteur is.

Het hof is namelijk van oordeel dat de 
inspecteur aannemelijk heeft gemaakt 
dat een onafhankelijke derde niet 
bereid zou zijn geweest onder dezelfde 
voorwaarden eenzelfde (debiteuren)
risico uit borgstelling te aanvaarden. De 
vennootschap had namelijk een negatief 
eigen vermogen en was ten tijde van het 
aangaan van de borgstelling structureel 
en substantieel verlieslatend. Hier komt bij 
dat de vennootschap niet in staat was om 
belanghebbende enige zekerheid te bieden 
voor het feit dat belanghebbende bereid 
was borg te staan voor de lening.

Tot slot
Uit de twee zaken volgt wederom dat het 
essentieel is om in gelieerde verhoudingen 
zakelijke voorwaarden af te spreken om te 
voorkomen dat op enig moment verliezen 
niet (langer) aftrekbaar zijn. Dit geldt niet 
alleen voor geldleningen maar ook zeker 
voor een aanmerkelijk belanghouder 
die zich borg stelt voor schulden van de 
vennootschap. Wanneer een borgstelling 
alleen is ingegeven door een handelen 
van de aandeelhouder als zodanig, zal 
een regresvordering die voortvloeit uit 
het aangesproken worden als borg niet 
ten laste van het resultaat uit overige 
werkzaamheden kunnen komen.

Mr. H.P. van der Zwaag
088 288 0883
evanderzwaag@deloitte.nl
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Laagbelastende staten
Op 31 december 2018 is de Regeling 
laagbelastende staten en niet-coöperatieve 
rechtsgebieden voor belastingdoeleinden 
gepubliceerd. Deze ‘zwarte’ lijst bevat een 
uitputtend overzicht van staten die geen 
of te weinig winstbelasting heffen dat wil 
zeggen naar een statutair tarief van minder 
dan 9%, dan wel zijn opgenomen op de EU-
lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden 
voor belastingdoeleinden. Het betreft de 
volgende 21 staten: Amerikaans Samoa, 
Amerikaanse Maagdeneilanden, Anguila, 
Bahama’s, Bahrein, Belize, Bermuda, Britse 
Maagdeneilanden, Guam, Guernsey, Ilse 
of Man, Jersey, Kaaimaneilanden, Koeweit, 
Qatar, Samoa, Saudi-Arabië, Trinidad en 
Tobago, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu 
en Verenigde Arabische Emiraten. 

Drie maatregelen
De zwarte lijst is onderdeel van de strijd 
tegen belastingontwijking en wordt 
gebruikt bij een drietal maatregelen. De 
lijst geldt in de eerste plaats voor de per 
1 januari 2019 van toepassing geworden 
wetgeving met betrekking tot zogenoemde 
controlled foreign companies (CFC’s). 
Deze CFC-wetgeving rekent inkomsten van 
een laagbelaste dochteronderneming, 
waarover de moedermaatschappij 
zeggenschap uitoefent, toe aan de 
moedermaatschappij. Deze – naar rato 
van het belang – toegerekende inkomsten 
worden vervolgens belast in de staat 
waar de moeder gevestigd is. Deze CFC-
wetgeving beoogt te voorkomen dat 
bedrijven belasting ontwijken door met 
name financiële activa te verschuiven naar 
laagbelastende staten. Ook voor de per 
1 januari 2021 in te voeren bronbelasting 
op rente en royalty’s in misbruiksituaties, 
wordt de lijst van laagbelastende en niet-
coöperatieve jurisdicties van belang. De 

bronbelasting beoogt het gebruik van 
Nederland voor doorstroomactiviteiten 
naar belastingparadijzen te voorkomen. Ten 
derde geeft de belastingdienst geen rulings 
meer af ter zake van transacties met een 
bedrijf dat is gevestigd in een op de zwarte 
lijst opgenomen staat. 

Beoordelingscriteria
Uitgangspunt voor de beoordeling 
of een staat als laagbelastend wordt 
aangemerkt, is het algemene statutaire 
tarief over ondernemingswinsten. Niet 
noodzakelijk is dat deze belastingen door 
de rijksoverheid worden geheven; de 
heffing kan ook geschieden door lagere 
overheden. Registratie-, overdrachts- 
en kapitaalsbelastingen kwalificeren 
echter niet. In het geval sprake is van 
een omzetgerelateerde belasting, 
vindt herrekening plaats op basis van 
beschikbare statistieken over winstmarges. 
Tariefopstapjes worden buiten beschouwing 
gelaten, mits zij geen betekenisvolle invloed 
hebben op de belastingberekening. Ook 
afzonderlijke tarieven voor het midden- en 
kleinbedrijf worden niet in aanmerkingen 
genomen. Belastingen naar de winst die 
alleen van toepassing zijn op specifieke 
activiteiten of sectoren zijn niet algemeen 
geldend en worden niet meegenomen in 
de toetsing. Als sprake is van een keuze 
tussen twee verschillende systemen van 
winstbelasting, waarbij de keuze voor het 
ene systeem toepassing van het andere 
systeem uitsluit, moeten beide systemen 
de tarieftoets doorstaan. De voorgaande 
beoordelingscriteria zijn gekozen vanwege 
uitvoeringstechnische redenen en om de 
beoordeling van preferentiële regimes 
te concentreren op EU-niveau. Voor de 
EU-lijst van non-coöperatieve jurisdicties 
worden preferentiële regimes wereldwijd 
reeds beoordeeld. Naast de laagbelastende 

staten, zijn ook de staten die door de 
EU als non-coöperatieve jurisdicties zijn 
aangemerkt op de Nederlandse zwarte lijst 
opgenomen. 

Jaarlijks een nieuwe lijst
Het tijdstip waarop de hoogte van het 
tarief van staten beoordeeld wordt, is 1 
oktober voorafgaand aan het belastingjaar. 
De zwarte lijst zal elk jaar opnieuw worden 
vastgesteld. Voorafgaand aan de publicatie 
van de lijst heeft een internetconsultatie 
plaatsgevonden. Betrokkenen konden 
gemotiveerd aangeven of een staat aan 
de lijst zou moeten worden toegevoegd of 
ervan zou moeten worden verwijderd. De 
reacties hebben niet tot aanpassingen van 
de lijst geleid. Ook in toekomstige jaren zal 
door middel van consultatie input op de 
lijst gevraagd worden. Voor de EU-lijst van 
niet-coöperatieve rechtsgebieden voor 
belastingdoeleinden wordt aangesloten 
bij de meest recente EU-lijst die geldt in 
het kalenderjaar dat voorafgaat aan het 
kalenderjaar waarin het boekjaar van de 
belastingplichtige aanvangt.

Tot slot
In het persbericht bij de publicatie van 
de lijst geeft de Staatssecretaris van 
Financiën aan door zelf een eigen strenge 
lijst op te stellen, opnieuw te willen laten 
zien dat het menens is met de strijd tegen 
belastingontwijking. De regeling is in 
werking getreden op 1 januari 2019 en vindt 
voor het eerst toepassing met betrekking 
tot boekjaren die aanvangen op of na 1 
januari 2019. 

L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl
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Laagbelastende staten en niet-
coöperatieve rechtsgebieden
De Staatssecretaris van Financiën heeft de lijst van laagbelastende staten 
en niet-coöperatieve rechtsgebieden gepubliceerd die wordt gebruikt bij 
maatregelen tegen belastingontwijking. 



Taxtueel  | Bindende kracht A1-verklaring

17

Bindende kracht A1-verklaring
Er is inmiddels een stroom aan rechtspraak 
waarin is bevestigd dat een eenmaal 
afgegeven A1-verklaring bindend is voor 
sociale verzekeringsautoriteiten van 
andere lidstaten, zolang de lidstaat die de 
verklaring heeft afgegeven, deze niet intrekt 
of ongeldig verklaart. Of de inspecteur en 
de belastingrechter ook onder dezelfde 
voorwaarden aan een A1-verklaring zijn 
gebonden, moet volgens de Hoge Raad naar 
nationaal recht beoordeeld worden.

In het arrest Alpenrind heeft het Hof van 
Justitie beslist dat alleen de instantie die de 
A1-verklaring heeft afgegeven, die verklaring 
kan intrekken. Dat heeft volgens de Hoge 
Raad in bovenstaande zaak tot gevolg dat 
zowel de inspecteur als de belastingrechter 
gebonden is aan A1-verklaring die nog niet 
onherroepelijk vaststaat. Een afgegeven 
A1-verklaring is een besluit in de zin van 
de Algemene Wet Bestuursrecht. Tegen 
een besluit kan bezwaar worden gemaakt 
en eventueel beroep aangetekend, 
maar bezwaar en beroep hebben geen 
schorsende werking. Met andere woorden, 
een afgegeven A1-verklaring heeft directe 
rechtskracht. Zowel de belastingrechter 
als de inspecteur moeten zich daarom 
volgens de Hoge Raad richten naar de A1-
verklaring, ook als daar nog een bezwaar- of 
beroepsprocedure tegen loopt. 

Mogelijkheden voor belastingrechter
Dat de belastingrechter een nog niet 
onherroepelijke A1-verklaring niet mag 
negeren, betekent nog niet dat de rechter 
geen mogelijkheden meer heeft. 

Nu de procedure nog loopt, zijn er 
twee opties:
 • de zaak aanhouden totdat de A1-verklaring 
wel definitief vaststaat (de rechter moet 
weliswaar binnen een redelijke termijn 
uitspraak doen, maar de tijd die is 
gemoeid met het aanhouden van de zaak 
telt daarvoor niet mee); of

 • uitspraak doen in overeenstemming met 
de A1-verklaring. Mocht later blijken dat 
de A1-verklaring onjuist was, dan kan de 
rechter zijn uitspraak herzien als één van 
beide partijen daarom verzoekt. 

In een andere, grotendeels identieke, zaak 
was nog de vraag aan de orde hoe de 
belastingrechter ermee om moet gaan als 
in dezelfde procedure meer dan een A1-
verklaring is afgegeven, waaronder zowel 
onherroepelijke als nog niet onherroepelijke 
A1-verklaringen. Ook in een dergelijke 
situatie kan de belastingrechter de zaak 
aanhouden en hoeft deze niet direct te 
beslissen conform de onherroepelijke A1-
verklaring. De mogelijkheid blijft immers 
bestaan dat die geheel of gedeeltelijk 
wordt ingetrokken naar aanleiding van de 
uitkomst van de procedure over de andere 
A1-verklaring.

In de kern komen de arresten er aldus op 
neer dat zowel de inspecteur als de rechter 
is gebonden aan een A1-verklaring die nog 
niet onherroepelijk vast staat en dat het de 
rechter vrij staat om de zaak aan te houden.

Mr. H.B. Bröker
088 2881801
hbroker@deloitte.nl 

Een werknemer die door zijn werkgever 
is uitgezonden om tijdelijk voor die 
werkgever in een andere lidstaat 

te werken, blijft sociaal verzekerd in het 
land van herkomst. Als bewijs van die 
voortgezette verzekering kan de werknemer 
in het land van herkomst een A1-verklaring 
aanvragen. In de afgelopen maanden is veel 
rechtspraak verschenen over de bindende 
kracht van een A1-verklaring. Hierna wordt 
daarop ingegaan. 

Afgegeven A1-verklaringen
De SVB had op 24 juni 2014 een A1-
verklaring afgegeven voor de jaren 2013 
en 2014, waarop staat vermeld dat de 
Nederlandse wetgeving van toepassing is. 
Na bezwaar en beroep, maar hangende 
het hoger beroep, heeft de SVB op 20 
maart 2018 een nieuwe A1-verklaring 
afgegeven met toepassing van de 
Nederlandse wetgeving, zij het vanaf 
februari 2013 tot en met april 2014. Voor 
de periode vanaf 1 mei 2014 tot en met 
30 april 2016 hebben de Liechtensteinse 
autoriteiten een A1-verklaring afgegeven. De 
werknemer beschikt dan uiteindelijk over 
A1-verklaringen die op elkaar aansluiten. De 
A1-verklaring die de SVB op 20 maart 2018 
heeft afgegeven (en ook de A1-verklaring van 
24 juni 2014) staat nog niet onherroepelijk 
vast, die is immers in het kader van een 
lopende procedure afgegeven. Terwijl 
de procedures over de A1-verklaringen 
nog liepen, had de inspecteur inmiddels 
voor het gehele jaar 2013 een aanslag 
inkomstenbelasting/premieheffing opgelegd. 
Hof Den Bosch heeft de Hoge Raad daarom 
prejudiciële vragen gesteld, waarbij het er 
vooral om gaat of de belastingrechter en de 
inspecteur gebonden zijn aan een nog niet 
onherroepelijke A1-verklaring. 

Bindende kracht A1-verklaring
Bij internationale detacheringen in de sociale zekerheid worden 
zogenoemde A1-verklaringen verstrekt. Wat is de rechtskracht van 
dergelijke verklaringen?
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Franse bronheffing op dividenden is in strijd met EU-recht, aldus het Hof van 
Justitie. Wat betekent dat voor de Nederlandse dividendbelasting? In deze 
bijdrage gaan we daar op in.

De dividendbelasting blijft de 
gemoederen bezighouden. In 
Nederland zijn we nog in afwachting 

of de oude teruggaafregeling voor 
fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) in 
overeenstemming is met het EU-recht. 
Omdat binnenlandse fbi’s die Nederlandse 
dividenden ontvangen de daarover 
verschuldigde dividendbelasting terug 
konden krijgen, is het de vraag of deze 
teruggaafmogelijkheid ook moet worden 
uitgebreid tot beleggingsinstellingen in 
andere EU-lidstaten. In twee zaken werden 
vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Na 
een arrest in de Deense zaak Fidelity Funds 

heeft de Nederlandse Hoge Raad echter 
gemeend dat een aantal vragen in de twee 
aanhangige procedures konden worden 
ingetrokken. Hierop wordt binnenkort 
antwoord gegeven. De vooruitzichten voor 
de Nederlandse regering zijn somber. Maar 
eerst kijken we naar de hier te bespreken 
Franse zaak, het arrest Sofina.

Sofina
Naar Frans recht werd een bronbelasting 
ingehouden op dividenduitkeringen aan 
moedermaatschappijen van de Franse 
dividend uitkerende vennootschap. 
Het bronbelastingpercentage bedroeg 

in beginsel 25%, maar kon worden 
gereduceerd op grond van een toepasselijk 
belastingverdrag. Wanneer de ontvangende 
vennootschap echter een in Frankrijk 
gevestigde entiteit was die – in het jaar van 
de dividenduitkering – verlieslatend was, 
dan hoefde de bronbelasting in dat jaar niet 
te worden betaald. Dat zou pas gebeuren 
wanneer de ontvangende vennootschap 
weer winstgevend werd. Effectief betekent 
die regeling ook dat, als de ontvangende 
vennootschap werd geliquideerd 
voor ze winstgevend werd, er een 
bronbelastingvrijstelling werd toegepast.

Dividendbelasting en 
EU-recht
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De regeling om de betaling van de 
bronbelasting uit te stellen werd derhalve 
beperkt tot binnenlandse situaties. Sofina 
SA was echter een in België gevestigde 
vennootschap die in het jaar dat het 
dividend ontvangen werd verlieslatend 
was. Sofina kon geen beroep doen op de 
uitstelregeling (of afstelregeling). De vraag 
werd voorgelegd aan het Hof van Justitie of 
de Franse wetgeving in overeenstemming is 
met het EU-recht. 

Hof van Justitie
Hoewel het niet direct voortvloeit uit het 
arrest lijken de feiten en omstandigheden 
te gaan over beleggingsdeelnemingen. 
Indien immers voldaan zou zijn geweest 
aan de voorwaarden van de Europese 
Moeder-dochterrichtlijn zou een 
bronbelastingvrijstelling moeten zijn 
toegepast; dat is hier kennelijk niet het geval. 
Het Hof van Justitie velt diens oordeel op 
basis van het vrije kapitaalverkeer. Het stelt 
vast dat de Franse wetgeving een inbreuk op 
het EU-recht vormt. Wanneer het resultaat 
bij de binnenlandse dividend ontvangende 
vennootschap negatief is, wordt de heffing 
van bronbelasting uitgesteld tot een later, 
winstgevend jaar, of blijft de heffing zelfs 
helemaal achterwege als de ingezeten 
dividend ontvangende vennootschap 
haar activiteiten beëindigt voordat zij 
winstgevend wordt. Een dergelijk uitstel 
of afstel van bronbelasting is beperkt tot 
binnenlandse situaties. Beoordeeld in het 
jaar van de dividenduitkering, en niet meer 
economisch over de totale bestaansperiode 
van de moedermaatschappij, vormt dit 
verschil in behandeling tussen binnenlandse 
en grensoverschrijdende situaties een 
inbreuk op het vrije kapitaalverkeer. 

Doeltreffende invordering en 
uitwisseling van informatie
Toch komt het Hof van Justitie Frankrijk 
enigszins tegemoet. In een binnenlandse 
verhouding is het eenvoudiger om te 
beoordelen of de dividend ontvangende 
vennootschap ook onderworpen is aan 
belastingen. Dat zou moeten rechtvaardigen 
waarom in grensoverschrijdende situaties 
direct een bronbelasting zou worden 
ingehouden op de dividenduitkering – 
als een soort eindheffing, terwijl in een 
binnenlandse situatie wordt aangesloten 
bij de fiscale behandeling van het 
ontvangen dividend op het niveau van de 
moedermaatschappij.

Helemaal vrijuit gaat Frankrijk daarbij 
echter niet. Een toelaatbaar verschil in 
behandeling mag namelijk niet verder gaan 
dan noodzakelijk om het nagestreefde doel 
te bereiken. Het doel van de bronheffing is 
om te voorkomen dat de dividenden aan 
belasting in de woonstaat ontsnappen. Dat 
wordt ook erkend als rechtvaardigingsgrond. 
Het is echter het uitstel, of afstel, van de 
bronbelasting die het doel in gevaar brengt. 
Het is de uitzondering op de hoofdregel van 
belastingheffing. En omdat er in Europees 
verband verschillende richtlijnen zijn die 
Frankrijk helpen bij het achterhalen van 
informatie over de fiscale positie van Sofina 
en Frankrijk helpen bij de invordering van 
de belastingschuld, gaat het beperken van 
het uitstel van betaling tot binnenlandse 
verhoudingen verder dan strikt noodzakelijk 
is. Het gevolg van het arrest is daarmee 
dat ook uitstel van betaling voor de 
verschuldigde Franse bronbelasting 
moet worden verleend indien een Franse 
vennootschap dividend uitkeert aan haar 
verlieslatende moedermaatschappij in een 
andere EU-lidstaat. Ofwel kan Frankrijk de 
uitstelregeling voor binnenlandse situaties 
schrappen. 

Vernieuwend?
Heel vernieuwend is het arrest niet. In feite 
volgt het arrest de reguliere lijn van het Hof 
van Justitie dat een lidstaat geen voordeliger 
fiscale behandeling van binnenlandse 
dividenduitkeringen mag toestaan. In dit 
geval was dat het belastingvoordeel dat 
heffing wordt uitgesteld, waarbij het uitstel 
slechts in bepaalde binnenlandse situaties 
kon worden verkregen. Een dergelijk 
onderscheidend criterium wordt zelden 
geaccepteerd. 

De impact voor de Nederlandse wetgeving 
lijkt overigens beperkt. Voor de momenteel 
bij het Hof van Justitie aanhangige 
Nederlandse zaken, geeft dit arrest 
geen verduidelijking. Het blijft dus nog 
even afwachten.

Mr. dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Het Hof van Justitie geeft een nadere verduidelijking van het voor 
staatssteun geldende selectiviteitsvereiste.

Spaanse belastingregeling: 
verboden staatssteun
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De casus
De Spaanse vennootschapsbelasting kent 
een regeling waarbij in Spanje gevestigde 
ondernemingen die een deelneming 
verwerven fiscaal kunnen afschrijven over 
de (aandelen)goodwill, mits vervolgens 
een fusie plaatsvindt na de verwerving van 
de aandelen. In geval van verwerving van 
een buitenlandse deelneming, mocht ook 
worden afgeschreven op aandelengoodwill 
zonder dat een fusie had plaatsgevonden. 
De Europese Commissie heeft in een 
staatssteunprocedure gesteld dat dit 
verboden staatssteun is die moet worden 
teruggevorderd. 

Het Gerecht van de Europese Unie (hierna 
het Gerecht) oordeelde in 2014 dat geen 
sprake was van verboden staatssteun 
aangezien niet voldaan was aan het 
selectiviteitsvereiste. Het Gerecht was 
van oordeel dat alle ondernemingen in 
aanmerking komen voor een voordeel van 
een maatregel, indien het niet mogelijk 
is een groep ondernemingen aan te wijzen 
die uitgesloten is van het voordeel van de 
maatregel, noch een groep ondernemingen 
aan te wijzen waaraan het voordeel van de 
maatregel voorbehouden is.

In 2016 heeft het Hof van Justitie geoordeeld 
dat het Gerecht het selectiviteitsvereiste 
in deze zaak verkeerd heeft uitgelegd. Er 
is sprake van een selectieve maatregel 
indien de regeling onderscheid maakt 
tussen ondernemingen die zich feitelijk 
en juridisch in dezelfde positie bevinden. 
Hiervoor hoeft geen sprake te zijn van 
een groep ondernemingen die wel of geen 
gebruik kan maken van de maatregel. Het 
gaat om een objectieve vergelijking met alle 
ondernemingen. Het hof heeft de uitspraak 
vernietigd en heeft de zaak terugverwezen 
naar het Gerecht.

Bijna twee jaar na de uitspraak van het 
Hof van Justitie heeft het Gerecht nu 
geoordeeld – met een andere invulling van 
het selectiviteitsvereiste – dat de maatregel 
wel degelijk selectief is en dat Spanje de 
verboden staatssteun moet terugvorderen. 

Het selectiviteitsvereiste 
Ondernemingen en personen moeten 
in elke lidstaat onder dezelfde 
omstandigheden kunnen opereren. Als 
een onderneming zich juridisch en feitelijk 
in dezelfde positie bevindt als een andere 
onderneming, dienen zij hetzelfde te 
worden behandeld. Dit is niet het geval 
indien een van die twee ondernemingen 
wordt bevoordeeld. Als een maatregel 
onderscheid maakt tussen ondernemingen 
die zich juridisch en feitelijk in dezelfde 
positie bevinden, is de maatregel selectief.

In de jurisprudentie heeft het Hof van 
Justitie een driestappenplan ontwikkeld, 
waaraan de selectiviteit van een 
steunmaatregel kan worden getoetst. 
De eerste stap is het bepalen van een 
referentieregeling. Daarna wordt gekeken in 
hoeverre de betreffende maatregel afwijkt 
van de referentieregeling. Bij de derde stap 
wordt gekeken of de afwijking kan worden 
gerechtvaardigd door de aard en opzet van 
de (referentie)regeling. Indien de maatregel 
afwijkt van de referentieregeling en niet 
kan worden gerechtvaardigd, is sprake van 
selectiviteit.

De eerste stap is het bepalen van de 
referentieregeling. In deze casus vormt 
de Spaanse vennootschapsbelasting 
het referentiekader. In de Spaanse 
vennootschapsbelasting is de hoofdregel 
dat fiscale afschrijving op (aandelen)
goodwill alleen mogelijk is ingeval er na 
verwerving van de betreffende deelneming 
een fusie plaatsvond. Zonder fusie kan er 
niet worden afgeschreven ten laste van de 
fiscale winst. Het niet kunnen afschrijven 
over de goodwill bij verwerven van een 
deelneming (zonder een daarop volgende 
fusie) is in dit geval de hoofdregel van het 
referentiekader. De tweede stap is het 
vaststellen in hoeverre de maatregel afwijkt 
van de referentieregeling. De maatregel 
waarin wordt bepaald dat ondernemingen 
die een buitenlandse deelneming 
verwerven fiscaal kunnen afschrijven over 
de financiële goodwill zonder dat een fusie 
vereist is, wijkt af van de hoofdregel van de 

Spaanse vennootschapsbelasting waarbij 
niet mag worden afgeschreven over de 
goodwill. Indien de maatregel afwijkt van 
de referentieregeling is de maatregel in 
beginsel selectief. 

Rechtvaardiging 
In de derde en laatste stap wordt gekeken 
of de afwijking kan worden gerechtvaardigd 
door de aard en opzet van de regeling. 
Oftewel, de intrinsieke doelstelling van 
de Spaanse vennootschapsbelasting. 
Volgens Spanje kon de maatregel worden 
gerechtvaardigd door het beginsel van 
fiscale neutraliteit. De maatregel beoogt 
namelijk een tegemoetkoming te verlenen 
voor met name juridische horden waar 
ondernemingen bij grensoverschrijdende 
fusies mee worden geconfronteerd. Een 
onderneming die een Spaanse deelneming 
verwerft heeft hier in mindere mate last 
van, omdat de vereiste, daarop volgende 
fusie zich binnen Spanje afspeelt. Volgens 
het Gerecht slaagt Spanje er niet in deze 
rechtvaardigingsgrond voldoende te 
onderbouwen. 

Tot slot 
Het Gerecht heeft aan de hand van het 
driestappenplan dat het Hof van Justitie 
in de jurisprudentie heeft ontwikkeld 
alsnog geoordeeld dat de Spaanse regeling 
selectief is en dat deze voldoet aan de 
criteria van verboden staatssteun. Spanje 
heeft de mogelijkheid om nog in hoger 
beroep te gaan bij het Hof van Justitie. Doet 
zij dit niet dan moet Spanje de verleende 
steun terugvorderen met rente. 

M.E.M. Diesveld LL.M
06 22 45 4621
mdiesveld@deloitte.nl
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Scheepvaartbedrijven kunnen voor de 
winstbelasting gebruik maken van het zogenoemde 
tonnagesysteem. De belasting wordt dan bepaald 
op grond van het tonnage en niet op grond van de 
winst. Daarvoor is een beschikking nodig. Onlangs 
moest de Hoge Raad daarover oordelen.

Tonnageregime 
voor schepen
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Belastingplichtigen met winst uit 
zeescheepvaart mogen de daarmee 
behaalde winst in bepaalde gevallen 

op forfaitaire wijze bepalen, namelijk aan 
de hand van de nettotonnage van de 
schepen waarmee die winst wordt behaald. 
Werkzaamheden die direct samenhangen 
met de exploitatie van een zeeschip, vallen 
eveneens onder de reikwijdte van dit 
zogenoemde tonnageregime. Dergelijke 
werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld 
laden, lossen en cargadoorwerkzaamheden. 

Verzoek 
Toepassing van het tonnageregime is 
niet verplicht. Een belastingplichtige die 
de regeling wil toepassen moet echter 
alert zijn. Het verzoek daartoe moet 
namelijk in het eerste jaar waarin hij 
winst uit zeescheepvaart geniet worden 
ingediend. Doet de ondernemer dit niet, 
dan kan pas in het tiende jaar opnieuw een 
verzoek worden gedaan. De inspecteur 
beslist hierop bij voor bezwaar vatbare 
beschikking. Bij inwilliging van het verzoek 
geldt het tonnageregime vanaf het begin 
van het betreffende boekjaar. De Hoge 
Raad heeft eerder geoordeeld dat het 
niet mogelijk is om een aanvangstijdstip 
in de loop van een boekjaar te kiezen. De 
wetgever heeft willen voorkomen dat in een 
jaar twee verschillende winstregimes van 
toepassing zijn.

Vertrouwensbeginsel
Recentelijk deed zich een andere vraag 
voor ten aanzien van een afgegeven 
tonnagebeschikking, namelijk of een 
belastingplichtige hieraan het vertrouwen 
mag ontlenen dat de inspecteur zich een 
inhoudelijk oordeel heeft gevormd over de 
vraag of de verrichte activiteiten inderdaad 
als winst uit zeescheepvaart kwalificeren. 
Een bv had in december 2010 een verzoek 
ingediend om de tonnageregeling met 

ingang van 1 januari 2010 te mogen 
toepassen ter zake van de exploitatie van 
een motorschip. De inspecteur verleende 
de gevraagde beschikking in mei 2011. Bij 
de aanslagregeling over het jaar 2010 nam 
de inspecteur echter het standpunt in dat 
de bv niet het volledige bemannings- en 
technische beheer van het schip verrichtte 
en weigerde hij om het tonnageregime toe 
te passen. In geschil was of dit in strijd is met 
het vertrouwensbeginsel.

Volgens de Hoge Raad is dat niet het geval. 
Alvorens een tonnagebeschikking af te 
geven, hoeft de inspecteur niet de feitelijk 
door de aanvrager te verrichten activiteiten 
te toetsen. De beschikking geeft slechts aan 
dat de aanvrager het tonnageregime mag 
toepassen indien komt vast te staan dat de 
uitgevoerde werkzaamheden inderdaad 
winst uit zeescheepvaart genereren. En 
die inhoudelijke beoordeling vindt plaats 
bij het vaststellen van de aanslag door de 
inspecteur. 

Commentaar
Uit het voorgaande blijkt maar weer 
eens hoe belangrijk het is om duidelijk 
voor ogen te hebben wat de precieze 
reikwijdte is van een door de inspecteur 
afgegeven beschikking. In dit geval ging 
het om een tonnagebeschikking, maar de 
belastingwetgeving kent meer van dergelijke 
beschikkingen. Denk aan toepassing van 
de fusie- en splitsingsfaciliteiten, waarbij de 
inspecteur ook om zekerheid vooraf kan 
worden gevraagd. Probleem is echter dat 
het toepassingsbereik van een beschikking 
niet altijd eenvoudig vooraf kan worden 
vastgesteld. Over het tonnageregime zegt 
de wettekst niet veel meer dan dat:
 • de winst uit zeescheepvaart op verzoek 
van de belastingplichtige aan de hand 
van het tonnage van de geëxploiteerde 
schepen mag worden bepaald;

 • dat het verzoek moet worden 
ingediend in het eerste jaar waarin de 
belastingplichtige winst uit de betreffende 
zeescheepvaartonderneming geniet;

 • dat de inspecteur bij voor bezwaar vatbare 
beschikking op dit verzoek beslist; en

 • dat bij inwilliging van het verzoek het 
tonnageregime terugwerkt tot het begin 
van boekjaar waarin het verzoek is gedaan.

Wat de inspecteur precies moet toetsen, 
wordt echter niet aangegeven. Wij hadden 
ons goed kunnen voorstellen dat de Hoge 
Raad een marginale inhoudelijke toetsing 
door de inspecteur zou verlangen. Het 
ligt immers niet voor de hand om een 
tonnagebeschikking af te geven wanneer 
de inspecteur op voorhand al zijn twijfels 
heeft over de in het verzoek benoemde 
activiteiten. Omdat het verzoek al in een 
vroegtijdig stadium moet worden gedaan, 
kan aan de andere kant ook weer niet een 
uitgebreid onderzoek van de inspecteur 
worden verwacht. De Hoge Raad koppelt 
de onderzoekplicht ten aanzien van 
de door de belastingplichtige verrichte 
zeescheepvaartactiviteiten echter helemaal 
los van de tonnagebeschikking. Die 
inhoudelijke beoordeling hoeft pas bij het 
vaststellen van de aanslag plaats te vinden. 
 
E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl

Taxtueel  |Tonnageregime voor schepen
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Recent heeft de Hoge Raad de zogenoemde doorkijkbenadering 
toegepast bij de bedrijfsopvolgingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting. 
Beide procedures zien op de schenking door een ouder aan een kind van 
alle aandelen in een onroerendezaaksrechtspersoon (OZR). 

Overdrachtsbelasting is verschuldigd 
bij de verkrijging van een in 
Nederland gelegen onroerende 

zaak. De heffing van overdrachtsbelasting 
zou relatief eenvoudig ontweken kunnen 
worden door niet de onroerende zaak 
over te dragen, maar de aandelen in een 
vennootschap die de onroerende zaak bezit. 
Omdat economisch gezien het resultaat 
daarvan vergelijkbaar is, heeft de wetgever 
dergelijke structuren ook onder de heffing 
gebracht. Onder voorwaarden worden 
de aandelen in een vennootschap met 
onroerende zaken zelf als onroerende zaak 
aangemerkt, waarvan de verkrijging belast is 
met overdrachtsbelasting (de zogenoemde 
fictieve onroerende zaak). 

De bedrijfsopvolgingsvrijstelling
De verkrijging van een onroerende zaak 
is in principe vrijgesteld indien deze 
is verkregen door de (klein)kinderen, 
broers of zussen (of hun echtgenoten) 
van een ondernemer. Dit is geregeld in 
de bedrijfsopvolgingsvrijstelling in de 
overdrachtsbelasting. Om in aanmerking 
te komen voor deze vrijstelling dient te 
zijn voldaan aan enkele voorwaarden: 
er moet sprake zijn van verkrijging van 
onroerende zaken die dienstbaar zijn aan 
een onderneming die overgaat van de 
ondernemer naar (bijvoorbeeld) een kind 
en deze onderneming wordt voortgezet. 
Naar de letter van de wet kwalificeert 
het belang in een OZR niet voor deze 
vrijstelling. De vraag die bij de Hoge Raad 
daarom voorlag, was of de vrijstellingen 
in de overdrachtsbelasting die gelden bij 
verkrijging van de onroerende zaken zelf, en 
dan met name de bedrijfsopvolgingstelling, 

ook van toepassing zijn bij de 
verkrijging van aandelen, zoals in de 
onderhavige procedures.

Procedures
In de eerste zaak verkreeg de 
belanghebbende alle aandelen in een OZR 
van zijn moeder. De onroerende zaken 
van het lichaam kwalificeerden als een 
onderneming en de belastingplichtige 
zou deze voortzetten. De inspecteur was 
van mening dat deze situatie vergeleken 
moest worden met de situatie dat de 
belastingplichtige de onroerende zaken 
direct van de OZR verkreeg. Omdat een 
besloten vennootschap geen kinderen kan 
hebben, zou de bedrijfsopvolgingsvrijstelling 
niet van toepassing zijn.

In de andere zaak had de belanghebbende 
van haar vader alle aandelen in een OZR 
geschonken gekregen. De vader was 
directeur-grootaandeelhouder van deze 
vennootschap. De dochter werkte sinds 
2010 bij de OZR en ondersteunde haar 
vader bij zijn werkzaamheden. De exploitatie 
van de onroerende zaken kwalificeerde 
als materiële onderneming. Voor de 
overdrachtsbelasting deed de dochter een 
beroep op de bedrijfsopvolgingsvrijstelling. 
Ook in deze zaak is de Inspecteur van 
mening dat de vrijstelling niet van 
toepassing was omdat strikt genomen niet 
werd voldaan aan de voorwaarden. 

Standpunt Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt in beide arresten 
dat de verkrijging van aandelen in een 
OZR onder het toepassingsbereik van 
bedrijfsopvolgingsvrijstelling valt. De Hoge 

Doorkijkbenadering in de 
overdrachtsbelasting

Raad hanteert daarbij dezelfde rechtsregel 
als in de doorkijkarresten. Strekking van 
deze doorkijkarresten is dat een indirecte 
verkrijging van onroerend goed door 
middel van een verkrijging van aandelen 
in een OZR niet ongunstiger mag worden 
behandeld dan de directe verkrijging van de 
onroerende zaken. Met andere woorden, 
feitelijk moet volgens de Hoge Raad door 
de vennootschap heen worden gekeken, 
dus naar het vastgoed zelf en wordt de 
vrijstelling van overdrachtsbelasting getoetst 
als ware het vastgoed zelf verkregen).
Bijzonder aan de uitspraken van de Hoge 
Raad is daar waar de doorkijkarresten nog 
waren gericht op de specifiek van toepassing 
zijnde vrijstelling (monumentenvrijstelling en 
de samenloopvrijstelling) hij nu oordeelt dat 
de doorkijkgedachte toe te passen is op alle 
vrijstellingen van de overdrachtsbelasting. 

Gevolgen voor de praktijk
Voor veel vastgoedfamiliebedrijven zullen de 
uitspraken van de Hoge Raad welkom zijn. 
Wel is van belang dat om in aanmerking te 
komen voor de bedrijfsopvolgingsvrijstelling 
in de overdrachtsbelasting getoetst wordt 
of de verkrijger van de aandelen actief 
betrokken blijft bij de bedrijfsvoering van 
de onderneming en zodoende voldoet aan 
het voortzettingsvereiste. De Hoge Raad 
weegt voor de toepasbaarheid van de 
bedrijfsopvolgingsvrijstelling immers mee of 
de verkrijgers actief betrokken blijven bij de 
bedrijfsvoering van de onderneming. 

Mr. drs. J. Gruson
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Stichting Museumkaart moet 
fiscus gegevens verstrekken over 
kaarthouders. 

Derdenonderzoek
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Een ieder is op verzoek van de 
inspecteur verplicht om gegevens 
en inlichtingen te verstrekken 

en gegevensdragers (bijvoorbeeld 
rekeningafschriften of facturen) voor 
raadpleging ter beschikking te stellen 
als dat voor zijn eigen belastingheffing 
van belang kan zijn. Rechtspersonen en 
natuurlijke personen die ondernemer, 
resultaatgenieter of inhoudingsplichtige 
zijn, hebben daarnaast de verplichting 
om een administratie bij te houden. 
Deze administratieplichtigen kunnen 
niet alleen bevraagd worden over hun 
eigen belastingverplichtingen, maar 
ook geconfronteerd worden met een 
derdenonderzoek. De achterliggende 
gedachte achter deze verplichtingen 
is dat de inspecteur over voldoende 
controlemiddelen moet kunnen 
beschikken om vast te stellen hoeveel 
belasting daadwerkelijk verschuldigd is. De 
belastingdienst moet bij het uitoefenen 
van zijn bevoegdheden wel de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur in acht 
nemen. Zo mag een informatieverzoek 
niet onevenredig belastend zijn voor een 
ondernemer.

Spoedeisend belang
Recentelijk deed zich de vraag voor 
of de belastingdienst van de Stichting 
Museumkaart mocht verlangen om 
over het jaar 2014 bezoekgegevens van 
een kaarthouder te verstrekken in het 
kader van een woonplaatsonderzoek. De 
stichting weigerde dit omdat zij meende 
dat de wettelijke basis voor dit verzoek 
ontoereikend was. Ook zou sprake zijn van 
een schending van het recht op privacy. 
In reactie hierop heeft de Staat een kort 
geding aangespannen.

Rechtbank Amsterdam stelde allereerst 
vast dat de gevraagde gegevens inderdaad 
van belang kunnen zijn voor het vaststellen 
van de woonplaats van de desbetreffende 
persoon. Ook had de Staat een voldoende 
spoedeisend belang bij een oordeel 
van de kortgedingsrechter, omdat de 
aanslagtermijn dreigde te verstrijken. 
Vervolgens ging de rechtbank in op de door 
de stichting geuite bezwaren en oordeelde 
dat haar administratieplicht meebrengt 
dat zij gehouden is om mee te werken aan 
een derdenonderzoek. Hieraan doet niet 
af dat uit een oude een resolutie blijkt dat 
de inlichtingenplicht voor verenigingen en 
stichtingen beperkt zou zijn tot de eigen 
uitgaven. Het desbetreffende besluit is 
namelijk al in 2010 ingetrokken en dus niet 
meer rechtsgeldig.

Recht op privacy
Ook het argument dat sprake zou zijn 
van een ontoelaatbare inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer vindt geen 
gehoor bij de rechtbank. Het verzamelen 
van informatie ten behoeve van een 
correcte belastingheffing vormt een 
toereikende rechtvaardigingsgrond, mits 
de belastingdienst zorgvuldig te werk 
gaat. In dit geval is niet aannemelijk dat de 
belastingdienst de gevraagde gegevens op 
een andere, minder belastende wijze, zou 
kunnen verkrijgen. Ook bestaat er geen 
grond voor de vrees dat de belastingdienst 
onzorgvuldig met de gegevens van de 
betrokkene zal omgaan. De vergelijking 
met de zogenoemde APNR-arresten gaat 
niet op. Het op massale schaal vastleggen 
en gebruiken door de belastingdienst 
van camerabeelden van de politie voor 
controle op privégebruik van de auto 
van de zaak is van een geheel andere 
orde. In deze zaak gaat het om specifieke 
gegevens voor de belastingheffing van een 
concrete belastingplichtige. De vordering 
van de Staat wordt op straffe van een 
dwangsom toegewezen.

AVG
Sinds de inwerkingtreding van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) 
per 25 mei 2018 is de aandacht voor de 
privacy van belastingplichtigen overigens 
wel duidelijk toegenomen. Zo is per 1 januari 
2019 een afzonderlijke wettelijke grondslag 
gecreëerd voor het verzamelen van 
kentekengegevens door de belastingdienst 
ten behoeve van de handhaving van de 
motorrijtuigenbelasting. Het gaat dan 
met name om de vraag of terecht gebruik 
wordt gemaakt van bepaalde fiscale 
faciliteiten, zoals de handelaarsregeling of 
de overgangsregeling voor oldtimers. In de 
nieuwe wettelijke regeling zijn de nodige 
waarborgen opgenomen om ongeoorloofde 
aantasting van de privacy van burgers 
te voorkomen. Zo worden strenge eisen 
gesteld aan de betrouwbaarheid van de 
gebruikte technische hulpmiddelen en 
moeten de vastgelegde kentekengegevens 
uiterlijk binnen zeven werkdagen worden 
vernietigd. Ook moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen dat personen of andere 
zaken dan het betreffende motorrijtuig 
herkenbaar worden vastgelegd op de foto-
opname. Recentelijk is zelfs een cameraplan 
gepubliceerd waaruit blijkt welke camera’s 
door de belastingdienst zullen worden 
medegebruikt voor de handhaving van de 
motorrijtuigenbelasting. En dit zal zeker niet 
het laatste voorbeeld zijn van de invloed van 
de AVG op fiscale wetgeving. Wij houden u 
op de hoogte. 

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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Hoe om te gaan met btw die is verschuldigd ter zake van voorgenomen 
aankopen en verkopen van ondernemingen, welke transacties vervolgens 
niet doorgaan? Het Hof van Justitie hakt knopen door.

De aftrek van voorbelasting van btw 
die drukt op kosten die worden 
gemaakt in het kader van het aan- en 

verkopen van deelnemingen heeft ook in 
2018 de gemoederen bezig gehouden. In 
oktober moest het Europese Hof van Justitie 
antwoord geven in de zaak Ryanair op de 
vraag of een vennootschap recht op aftrek 
van voorbelasting heeft op transactiekosten 
die zien op een voorgenomen maar 
uiteindelijk niet gerealiseerde aankoop van 
aandelen. Een maand later moest het Hof 
een oordeel vellen in de zaak C&D Foods 
op de vraag of een vennootschap recht op 
aftrek van voorbelasting heeft op diensten 
die zijn uitgevoerd in het vooruitzicht van 
een voorgenomen, maar niet gerealiseerde 
verkoop van de aandelen. Het Hof van 
Justitie kwam tot verschillende antwoorden.

Aankoop
Ryanair is een private 
luchtvaartmaatschappij met hoofdzetel 
in Ierland. Ryanair bracht een formeel 
overnamebod uit op alle aandelen van 
concurrent Aer Lingus. Bij die gelegenheid 
heeft zij kosten gemaakt voor onder andere 
adviesdiensten in samenhang met de 
geplande overname. De transactie is echter 
om mededingingsrechtelijke redenen niet 
tot stand gekomen. Ryanair heeft verzocht 
om aftrek van de voorbelasting over de 
uitgaven met als argument dat zij van plan 
was zich, na overname van de zeggenschap 
over Aer Lingus, te mengen in het beheer 
ervan door de vennootschap btw-belaste 
managementdiensten te leveren. De Ierse 
belastingdienst heeft de aftrek geweigerd. 
Omdat ook de verwijzende rechter het 

antwoord niet direct paraat had op de 
vraag of een vennootschap recht op 
aftrek van voorbelasting heeft op kosten 
bij een mislukte overname waarbij een 
economische activiteit was gepland, wendde 
hij zich tot het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie had op grond van 
zijn eerdere jurisprudentie min of 
meer de keuze tussen a) rechtstreekse 
toerekening van de gemaakte kosten aan 
voorgenomen btw-belaste handelingen 
(de managementdiensten) van Ryanair aan 
Aer Lingus, b) aftrek op basis van een pro 
rata wegens rechtstreeks en onmiddellijk 
verband met de algehele economische 
activiteit van Ryanair, of c) geen aftrek omdat 
de mogelijkheid om toe te rekenen aan 
een (btw-belaste) economische activiteit 
ontbreekt.

Het Hof van Justitie oordeelt ten eerste dat 
Ryanair handelt als btw-belastingplichtige 
op het moment dat zij adviesdiensten 
afneemt met het oog op de geplande 
verwerving van aandelen in Aer Lingus. 
Ryanair was namelijk voornemens om 
in een later stadium een economische 
activiteit uit te oefenen jegens de nieuw te 
verwerven deelneming door middel van het 
verrichten van managementdiensten aan die 
deelneming. In het oordeel zaait het Hof wel 
verwarring door te verwijzen naar algemene 
kosten hetgeen zou wijzen op een pro-rata-
aftrek. Uiteindelijk rolt toch optie a uit de 
bus als eindoordeel. Ryanair krijgt vanwege 
het voornemen een economische activiteit 
te verrichten een onmiddellijk recht op 
aftrek van voorbelasting op de advieskosten. 

Btw-aftrek bij houdsters

Dat de overname uiteindelijk niet slaagde 
en de managementdiensten evenmin van 
de grond kwamen, vormt geen beletsel 
voor het aanvaarden van een volledig en 
onmiddellijk btw-aftrekrecht.

Verkoop
Een maand later moest het Hof van Justitie 
uitspraak doen in de Deense zaak C&D 
Foods. De Deense vennootschap C&D 
Foods maakt deel uit van het internationale 
Arovit concern. Zij houdt 100% van de 
aandelen in Arovit Holding, de op haar beurt 
alle aandelen in Arovit Petfood in handen 
heeft. C&D Foods verleent beheer en IT-
gerelateerde diensten aan Arovit Petfood. 
De aandelen van het Arovit concern komen 
op een zeker moment in handen van een 
bank, die de aandelen in het Arovit concern 
voor € 1 verkrijgt, omdat de toenmalige 
eigenaar zijn betalingsverplichtingen 
jegens die bank niet kon nakomen. De 
bank is van plan de aandelen in het Arovit 
concern te verkopen. Via C&D Foods 
worden adviesdiensten afgenomen. De 
verkoop van de aandelen gaat echter niet 
door. C&D Foods wil de voorbelasting 
over de adviesdiensten in verband met 
de voorgenomen vervreemding van 
aandelen in aftrek brengen maar de Deense 
belastingdienst staat dat niet toe. De 
verwijzende rechter verzoekt het Hof van 
Justitie om opheldering over de vraag of 
een houdstermaatschappij als C&D Foods 
recht heeft op aftrek van voorbelasting 
over de kosten van een voorgenomen maar 
niet gerealiseerde verkoop van aandelen 
in een indirecte deelneming ten behoeve 
waarvan zij beheer en IT-gerelateerde 
diensten verricht.
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Het Hof van Justitie is van oordeel dat 
beslissend is met welk oogmerk de aandelen 
worden verkocht. C&D Foods had als doel 
om met de opbrengsten uit de verkoop 
van de aandelen een schuld bij haar 
bank, tevens de nieuwe aandeelhouder, 
af te lossen. Volgens het Hof houdt deze 
aandelenverkoop geen rechtstreeks 
verband met de btw-belaste diensten die 
C&D Foods verricht en is het daarom een 
activiteit die buiten het bereik van de btw 
valt. Dit heeft tot gevolg dat de hieraan 
toerekenbare voorbelasting op advieskosten 
in het geheel niet aftrekbaar is. 

Gevolgen voor de praktijk
De beslissing van het Hof van Justitie in 
de zaak Ryanair is in lijn met de huidige 
Nederlandse praktijk. Ook in Nederland 
kan de voorbelasting op adviesdiensten 
in de regel in aftrek worden gebracht als 
een overname mislukt. In dat geval moet 
wel een objectief voornemen bestaan 
om btw-belaste prestaties te verrichten 
jegens de over te nemen vennootschap. 
Het is dus zaak vooraf goed vast te 
leggen en objectief te onderbouwen 
dat bij een beoogde overname met 
btw belaste handelingen zullen worden 
verricht door de overnemende partij. Een 
conceptmanagementovereenkomst lijkt 
al voldoende te zijn. Nog beter is als de 
verkrijgende vennootschap zich tegen 
vergoeding moeit in het beheer van de 
andere reeds in bezit zijnde deelnemingen 
en zijn beleid erop gericht is dat te doen bij 
nieuwe deelnemingen. 

Overigens hoeft het op grond van een 
ander oordeel van het Hof van Justitie 
in 2018 niet uitsluitend te gaan om 
managementdiensten. Uit de zaak Marle 
Participations blijkt namelijk dat een 
verkrijgende vennootschap ook andere 
btw-belaste prestaties aan haar deelneming 
mag verrichten om een btw-aftrekrecht te 
verkrijgen zoals de btw-belaste verhuur 
van onroerend goed of administratieve 
ondersteuningsdiensten.

De feiten in het arrest C&D Foods zijn 
vrij specifiek. Het is daarom afwachten 
of het oordeel een impact zal hebben op 
de huidige Nederlandse praktijk omtrent 
de verkoop van deelnemingen. Op basis 
van een besluit keurt de staatssecretaris 
momenteel goed dat ondernemers 
die aandelen verkopen een (pro-rata-)
aftrekrecht hebben op (algemene) kosten 
die hieraan gerelateerd zijn. Het arrest 
C&D Foods kan aanleiding geven om dit 
beleid te wijzigen. Het is daarom belangrijk 
het oogmerk van een voorgenomen 
aandelenverkoop goed te documenteren. 
Daarbij is dus van belang of de uitsluitende 
directe oorzaak van de aandelenverkoop 
in de economische activiteit van de 
houdstermaatschappij of haar groep 
is gelegen.

Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl
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Recent heeft het Hof van Justitie in een missing trader fraudezaak geoordeeld dat de 
toepassing van de btw-vrijstelling bij invoer gevolgd door een intracommunautaire 
levering waarop het nultarief van toepassing is een ondernemer niet ontzegd mag 
worden ingeval achteraf blijkt dat niet is voldaan aan de materiële voorwaarden indien 
deze ondernemer te goeder trouw heeft gehandeld. 

Nultarief bij invoer 
Veel EU-landen willen binnenkomende 
handelsstromen faciliteren. Importeurs 
kunnen daarom gebruikmaken van een 
aantal vereenvoudigingen en faciliteiten. 
Een groot aantal faciliteiten zijn btw- en 
douaneregelingen. Aan de toepassing 
hiervan zijn voorwaarden verbonden die 
veelal zien op het verstrekken van informatie 
richting zowel de belastingdienst als de 
Douane, in het land van import en het 
land van bestemming van de goederen. 
Een voorbeeld van een dergelijke faciliteit 
is de zogenoemde ‘douaneregeling 42’ 
waarmee een importeur in de EU btw-
vrijstelling ten aanzien van de invoer kan 
verkrijgen. Een van de voorwaarden voor 
toepassing van deze vrijstelling is dat de 
volgende levering door de importeur een 
intracommunautaire levering (tegen het 
btw-nultarief) van de ene EU-lidstaat naar 
een andere EU-lidstaat is. In dergelijke 
gevallen dient een intracommunautaire 
verwerving aangegeven te worden en 
btw te worden afgedragen in het laatste 
land, de lidstaat van bestemming van de 
goederen. Dat houdt een frauderisico in 
omdat het mogelijk is dat de goederen in 
kwestie in de lidstaat van invoer blijven 
zonder dat er btw over wordt betaald. Ze 
zouden ook kunnen worden verbruikt in 
de lidstaat van bestemming zonder dat 
btw wordt afgedragen in verband met een 
intracommunautaire verwerving. In de 
hierna te bespreken zaak bleek daarvan 
sprake te zijn.

Bananen
De Sloveense ondernemer Božičevič 
Ježovnik is actief op het gebied van de 
invoer en distributie van bananen. Hij 
handelt als importeur voor verschillende 

partijen. Het Sloveense douanekantoor 
plaatst de door de ondernemer ingevoerde 
bananen onder de douaneregeling 42, 
zodat hij ze bij invoer met vrijstelling van 
btw in het vrije verkeer kan brengen. Om 
in aanmerking te komen voor de btw-
invoervrijstelling, dient Božičevič Ježovnik 
aan te tonen dat de ingevoerde banen naar 
een andere lidstaat worden vervoerd en 
hij in dat kader recht heeft op het nultarief 
voor intracommunautaire leveringen. De 
ondernemer overlegt hiervoor verklaringen, 
opgevraagd bij zijn Roemeense afnemers, 
waaruit blijkt dat zij de bananen naar 
Roemenië zullen vervoeren. Daarbij 
heeft hij onder andere nagekeken of een 
aantal verstrekte nummers wel correct 
waren en heeft hij bovendien achteraf zijn 
afnemers verzocht om vrachtbrieven. Met 
andere woorden, Božičevič Ježovnik leek 
voorzorgsmaatregelen getroffen te hebben 
om zeker te stellen dat sprake was van 
‘legitieme’ intracommunautaire leveringen.

Missing trader fraude en goede trouw 
Na onderzoek van de belastingautoriteiten 
blijkt dat diverse afnemers zogenoemde 
missing traders waren. Vlak voor de eerste 
levering waren de Roemeense afnemers in 
de btw-registers ingeschreven en veel van 
deze afnemers waren op de dag van de 
levering van de bananen uit het btw-register 
geschrapt. Božičevič Ježovnik verstrekt 
een aantal kopieën van vrachtbrieven 
aan de belastingdienst als bewijs dat de 
goederen aan de Roemeense afnemers 
waren geleverd. Deze zijn echter niet goed 
leesbaar en deels onvolledig. De afnemers 
blijken missing traders te zijn die niet op 
hun geregistreerde adres aanwezig zijn. De 
ondernemer wordt daarom geconfronteerd 
met een btw-naheffingsaanslag. De 

verwijzende Sloveense rechter stelt het 
Europese Hof van Justitie de vraag of 
de toepassing van de btw-vrijstelling 
achteraf aan de importeur/leverancier kan 
worden ontzegd. 

Het Hof van Justitie is van oordeel dat 
het nultarief bij een intracommunautaire 
levering een leverancier die te goeder 
trouw is niet geweigerd kan worden, ook 
als achteraf blijkt dat aan de materiële 
voorwaarden niet is voldaan. Dit heeft 
het Hof van Justitie al eerder in diens 
rechtspraak vastgesteld. Deze rechtspraak 
geldt volgens het Hof van Justitie ook voor 
de vrijstelling die een importeur geniet 
voor de import en de daaropvolgende 
intracommunautaire levering omdat 
het verband tussen de vrijstelling bij 
invoer en de vrijstelling van de daarop 
volgende intracommunautaire levering 
zou worden verbroken indien het recht 
op de eerstgenoemde vrijstelling in elk 
geval van fraude kan worden ontzegd. 
De belastingdienst mag een leverancier 
wel een btw-naheffingsaanslag opleggen 
wanneer bij een latere controle blijkt dat niet 
is voldaan aan de materiele voorwaarden 
en op basis van objectieve gegevens 
blijkt wordt vastgesteld dat de betrokken 
belastingplichtige wist of had moeten weten 
dat de op de importen in kwestie volgende 
leveringen deel uitmaakten van fraude door 
de afnemer en dat die belastingplichtige niet 
alle hem ter beschikking staande redelijke 
maatregen heeft getroffen om die fraude te 
voorkomen.

In het geval van Božičevič Ježovnik moet 
de verwijzende rechter nagaan of hij in 
verband met de intracommunautaire 
leveringen te goeder trouw handelde en 

Btw-vrijstelling bij invoer
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Colofon
alles in werk heeft gesteld om te voorkomen betrokken te raken 
bij fraude, achteraf niet gehouden kan zijn tot het betalen van de 
verschuldigde btw. 

Gevolgen voor de praktijk
In Nederland wordt de douaneregeling 42 niet toegepast. In plaats 
daarvan wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘vergunning 
artikel 23’ waarbij de btw-plicht wordt verlegd van de invoer 
naar de binnenlandse btw-aangifte van de vergunninghouder. 
Desalniettemin is ook in Nederland btw-fraudebestrijding en de 
informatie-uitwisseling met de douane een punt van aandacht. Ook 
Nederland heeft er belang bij dat de informatie bij gebruik van de 
douaneregeling 42 in een andere lidstaat wordt doorgegeven aan 
Nederland als Nederland het land van bestemming is, om zodoende 
te kunnen controleren dat deze goederen niet vrij van btw in het 
handelsverkeer komen. Ondernemers moeten ervoor zorg dragen 
dat zij over de juiste documentatie beschikken en de correcte 
informatie verstrekken zodat betrokkenheid bij fraudeketens 
voorkomen kan worden en hun internationale handelspraktijk 
optimaal kunnen laten verlopen.
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