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Belastingtransitie
Onlangs is het Nederlandse Klimaatakkoord
gepubliceerd. Dit Klimaatakkoord is een
uitwerking van het eerder dit jaar in
Parijs tot stand gekomen Klimaatakkoord
dat door 195 landen is ondertekend.
Hoofddoelstelling is dat de uitstoot van
CO2 in 2030 met 49% is afgenomen ten
opzichte van 1990. Nederland wil daarbij
nog een stapje verder gaan en de uitstoot
van broeikasgassen verminderen met
55%. Dat zijn ambitieuze doelstellingen. De
uitwerking van deze doelstelling leidt tot
een groot aantal maatregelen. Het is niet
verwonderlijk dat ook de fiscaliteit daarbij
een rol speelt. Immers, door het (zwaarder)
fiscaal beprijzen van milieubelastende
zaken en het eventueel fiscaal subsidiëren
van milieuvriendelijke initiatieven, kan een
bijdrage worden geleverd aan een beter
milieu. Het gaat hier dan om het sturen
van het gedrag van burgers en bedrijven
door middel van het fiscale systeem, ook
wel aangeduid als instrumentalisme. Het

afgelopen decennium is daarvan een
prachtig voorbeeld te vinden in de fiscale
autofaciliteiten voor (semi-)elektrische auto’s
waarvoor een lagere aanschafbelasting
(BPM), een lagere wegenbelasting (MRB)
en een lagere bijtelling voor privégebruik
(autokostenforfait) gold volgens een
behoorlijk complexe regeling. De effectiviteit
ervan was uitstekend: Nederland is massaal
‘groen’ gaan rijden. Maar de efficiëncy was
slecht: van alle maatregelen die de overheid
de afgelopen jaren heeft genomen om
de CO2-uitstoot te verminderen, scoorde
de automaatregelen het slechts. Vandaar
dan ook dat er een einde aan is gemaakt,
temeer ook gelet op de hoge budgettaire
kosten voor de overheid. Het project heeft
ongeveer € 7 mld. aan gederfde belasting
gekost. Wat daarvan zij, met milieu- en
energie samenhangende belastingen
spelen een essentiële rol in het fiscale
pallet en met het Klimaatakkoord wordt
dat stelliger belangrijker. Enerzijds dus
om gedrag te beïnvloeden, anderzijds om
inkomsten te genereren teneinde milieuen energiemaatregelen te financieren.
Daarnaast wordt ook wel aangevoerd dat
een verhoging van dergelijke belastingen
gebruikt zou kunnen worden om de
belastingen op met name arbeid, te verlagen
en daarmee de economie te stimuleren.
Dit laatste is onder andere terug te vinden
in een voorstel dat in 2014 is gedaan door
de Stichting Ex’tax. Deze stichting heeft
een plan ontwikkeld om de opbrengst van
milieu- en energiebelastingen te vergroten
met ruim € 33 mld. en de opbrengst met
name aan te wenden door een verlaging
van de belasting- en premiedruk op arbeid.
De huidige energie- en milieubelastingen
leveren ongeveer € 10 mld. op en als men
daar de autobelastingen en benzineaccijns
bijtelt, loopt het bedrag zelfs op tot € 25 mld.

Het project van Ex’tax voorziet onder andere
in een aantal nieuwe belastingen. Het heeft
echter tot op heden eigenlijk geen invulling
gekregen. De belangrijkste reden is dat het
plan te ambitieus lijkt te zijn.
Vliegbelasting
Terug naar het Klimaatakkoord. Het is
opvallende dat het akkoord zelf weinig
fiscale onderdelen bevat. In algemene zin
wordt wel gesproken over bijvoorbeeld een
verschuiving van de belasting op elektriciteit
naar een belasting op gas en het verder
fiscaal stimuleren van de fiets maar daar
blijft het wel ongeveer bij. Aannemelijk is dat
hier nog verder invulling aan wordt gegeven.
Interessanter is het huidige Regeerakkoord
waarin is aangegeven dat de opbrengst
van milieu- en energiebelastingen met
ruim € 2 mld. moet stijgen. In dat kader zijn
recent enkele initiatieven gepubliceerd. In
de eerste plaats is te wijzen op de fiscale
vergroeningsbrief van de staatssecretaris
van Financiën waarin hij een overzicht geeft
van de initiatieven die Nederland op dit
moment oppakt. Twee van die initiateven
zijn ook recent zichtbaar geworden, te
weten de aankondiging van een vorm van
een vliegbelasting en de invoering van een
CO2-belasting. De eerste is niet onbekend:
het is historisch de belasting geweest
die het kortst heeft bestaan: van 1 juli
2008 tot 1 juli 2009. De weerstand tegen
de heffing was zo groot dat deze moest
worden beëindigd, mede ingegeven door
de gedragseffecten van reizigers. Het wordt
nu echter opnieuw geprobeerd. Daartoe
zijn drie scenario’s ontwikkeld waarop eerst
via een internetconsultatie kan worden
gereageerd. De voorkeur heeft een aanpak
op EU-niveau maar de kans dat dit lukt is
heel beperkt. Een tweede variant ziet op een
heffing gerelateerd aan milieuonvriendelijke
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vliegtuigen. Deze heffing komt dus ten laste
van de vliegmaatschappij die de heffing
ongetwijfeld in de tickets doorberekend. De
derde variant is een heffing op het niveau
van de reiziger, vergelijkbaar met de eerdere
vliegbelasting. Wanneer men zoveel mogelijk
wil sturen, is de derde variant het meest
aantrekkelijke, omdat de reiziger dan ziet wat
de kosten zijn. Dat is bij de tweede variant
niet het geval. De reiziger ziet de heffing niet
en betaalt wel. Daarmee ontbreekt dus een
sturend effect hetgeen de wetgever juist
wel beoogt. Het wordt afwachten wat eruit
komt. Bij elkaar moet de belasting overigens
€ 200 mln. per jaar opbrengen. Dat is erg
weinig en roept de vraag of op je daar een
hele belasting voor in elkaar moet zetten
met alle uitvoeringsperikelen van dien.
CO2-heffing
Een andere heffing waarover onlangs
een internetconsultatie is gepubliceerd
betreft de CO2-heffing. Deze heffing
komt niet direct ten laste van burgers
en bedrijven maar wordt geheven van
energieproducenten die deze belasting
geacht worden door te belasten in de
energieprijs. De vormgeving daarvan
wordt bepaald bijzonder. Momenteel
kopen energiebedrijven emissierechten
om energie te kunnen produceren. Deze
emissierechten kennen een vrij lage prijs
welke prijs op een markt tot stand komt,
omdat de rechten verhandelbaar zijn. De
opzet van de CO2-belasting is nu als volgt:
er wordt een minimum CO2-prijs voor
dergelijke emissierechten vastgesteld. Deze
minimum prijs bestaat uit de marktprijs
van het emissierecht en een restant. De
CO2-prijs wordt voor de komende tien
jaar vastgesteld en stijgt jaarlijks met €
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2,50 per ton uitgestoten CO2, gedurende
de komende tien jaar. De startprijs is € 18
per ton en de eindprijs is te zijner tijd €
43 per ton uitgestoten CO2. Het verschil
tussen deze CO2-prijs en de waarde van het
emissierecht zoals dat op de markt tot stand
komt, is de CO2-belasting.
Toen de heffing werd aangekondigd bedroeg
de CO2-prijs ruim € 7 per ton; momenteel
is dat ruim € 17 per ton. Ofwel, € 10 per
ton aan potentële belastingopbrengst
is inmiddels verdampt. Een dergelijk
vormgegeven belasting is bepaald een
bijzonderheid, hoewel niet helemaal
onbekend: bij de winning van aardgas
kennen we ook twee samenhangende
heffingen. Zou de emissieprijs overigens
uitkomen boven de CO2-prijs dan leidt dat
niet tot een teruggave van CO2-heffing. Het
zal duidelijk zijn dat de opbrengst van deze
belasting op voorhand niet te bepalen is
want deze hangt af van de prijsontwikkeling
van de emissierechten. Verder zien de
energieverbruikers de heffing ook niet
expliciet want die zal deel gaan uitmaken
van de energieprijs. De sturende werking
van de heffing zal in die zin gering zijn.
Vrachtwagens
Verder is in het Regeerakkoord een
vrachtwagenheffing aangekondigd. Deze
heffing krijgt zeer waarschijnlijke de
vorm van een kilometerheffing zoals die
ook bekend is in bijvoorbeeld België en
Duitsland. De precieze vormgeving daarvan
wordt momenteel onderzocht; recent is
hierover een onderzoek gepubliceerd naar
de maximale tarieven. De invoering van
deze heffing zal wat meer voeten in de aarde
hebben en nog even op zich laten wachten.

Tot slot
Al met al zien we dat milieu- en
energiebelastingen een steeds belangrijkere
rol gaan spelen. Iedere belastingplichtige
zal dat ervaren. Vraag blijft of dit leidt tot
verlaging van andere belastingen hetgeen
stellig wenselijk is, met name als dit arbeid
gerelateerde heffingen zijn. Daarnaast
zal zeer relevant zijn hoe de belastingen
worden vormgegeven in die zin dat de
belastingplichtigen ze daadwerkelijk zien.
Alleen in dat geval zal er naar mag worden
aangenomen een duidelijke sturing van
gedrag plaatsvinden.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl

Taxtueel | RVU
Section
vantitle
tafelgoes
geveegd
here

RVU van tafel geveegd
De fiscale sanctie bij ontslagregelingen wordt door de Hoge
Raad beperkt uitgelegd. Slechts in stringente situaties is aan de
voorwaarden daarvoor voldaan.

O

nlangs heeft de Hoge Raad een
belangrijke uitleg gegeven over
de eindheffing bij een RVU, de
zogenoemde Regeling Vervroegd Uittreden
die een forse extra heffing met zich brengt
als een ontslagregeling aan bepaalde
voorwaarden voldoet. Van een dergelijke
RVU is volgens de Hoge Raad niet snel
sprake. De objectieve voorwaarden
en kenmerken zijn beslissend bij de
beoordeling of sprake is van een RVU,
aldus onze hoogste rechter. Waarom een
werkgever zo’n regeling aanbiedt en om
welke redenen werknemers van die regeling
gebruik maken, is niet van belang. De ruime
uitleg die de belastingdienst hanteerde
wordt hiermee verworpen. Een nuttige
handreiking voor de praktijk.
De casus
De werkgever heeft in 2013 een
reorganisatie aangekondigd, als gevolg
waarvan ten minste 230 arbeidsplaatsen
zouden vervallen. De werkgever is met
de betrokken vakbonden het Sociaal Plan
overeengekomen. In het Sociaal Plan zijn
boventallige werknemers aangewezen
volgens het afspiegelingsbeginsel bij
onderling uitwisselbare functies. Het
Plan bevat een vrijwilligers- en een
plaatsmakersregeling (hierna samen te
noemen: de Regeling). Een medewerker
kan alleen gebruik maken van de
Regeling indien de werkgever daarvoor
uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring geeft.
Vertrekkende werknemers ontvangen een
beëindigingsvergoeding, die wordt berekend
op basis van de kantonrechtersformule
(afhankelijk van bruto maandloon en aantal
dienstjaren). De beëindigingsvergoeding
bedraagt maximaal de redelijkerwijs
te verwachten inkomensderving tot de
AOW-gerechtigde leeftijd, waarbij rekening

wordt gehouden met de te verwachten
uitkeringsrechten waarop een werknemer
aanspraak kan maken ingevolge een
wettelijke werkloosheidsregeling.
De werkgever heeft de inspecteur verzocht
om bij beschikking vast te stellen dat
het Sociaal Plan niet kwalificeert als een
RVU. Als sprake is van een RVU moet
de werkgever een forse fiscale heffing
betalen en zijn eventuele bijdragen door
de werknemer fiscaal niet aftrekbaar. De
wetgever heeft hiermee willen voorkomen
dat ontslagregelingen tot stand komen
die in feite regelingen zijn voor vervroegd
uittreden of prepensioen. De belastingdienst
was in casu van oordeel dat van een
dergelijke RVU sprake is, omdat door de
vormgeving van de Regeling feitelijk relatief
veel oudere werknemers (55 – 64 jaar)
vertrekken. Volgens Hof ’s Hertogenbosch
heeft de inspecteur het van de werkgever
ten onrechte afgewezen. De Regeling was
namelijk niet leeftijdsafhankelijk en de
beëindigingsvergoeding bij ontslag werd
berekend op basis van destijds algemeen
aanvaarde arbeidsrechtelijke beginselen.
Cassatie
De Hoge Raad oordeelt dat het bij de
beoordeling of sprake is van een RVU
niet gaat om de feitelijke uitwerking van
het Sociaal Plan: de feitelijke uitstroom
van werknemers en de hoogte van de
vertrekvergoedingen zijn niet van belang.
Ook de intenties van de werkgever en
die van werknemers die voor vrijwillig
vertrek kiezen, zijn niet relevant. Het gaat
er alleen om of de uitkeringen, objectief
beoordeeld, bedoeld zijn om te dienen
ter overbrugging of aanvulling van het
inkomen van de (gewezen) werknemer tot
de pensioendatum: slechts dan is sprake

van een RVU. Volgens de Hoge Raad kan
de feitelijke uitwerking ook niet relevant
zijn, omdat de belastingdienst anders
nooit vooraf kan oordelen of sprake is van
een RVU. De mogelijkheid die de wet aan
werkgevers biedt om zekerheid vooraf
te krijgen over de eindheffing zou dan
illusoir zijn.
Tot slot
De Hoge Raad biedt met het arrest een
nuttige handreiking voor de praktijk. Uit
het arrest van de Hoge Raad blijkt duidelijk
dat de vraag of sprake is van een RVU moet
worden beantwoord aan de hand van de
objectieve kenmerken en voorwaarden van
de regeling en niet op basis van de feitelijke
uitwerking. Werkgevers die voor een
reorganisatie staan, kunnen, indien gewenst,
zekerheid vooraf krijgen over (het buiten
werking blijven van) de eindheffing.
Interessant is dat twee jaar geleden de
belastingdienst voor zich zelf ook een
uittredingsregeling tot stand heeft gebracht.
Deze regeling voldeed naar de eigen criteria
gemeten aan de voorwaarden voor een
RVU en zou dus onder de sanctie vallen.
Dat was ook inmiddels de inzet van de
inspecteur die over de belastingheffing
van de overheid gaat. Met het onderhavige
arrest blijkt nu ook de belastingregeling van
de belastingdienst zelf geen RVU te zijn.
Kortom: de fiscus is een keer blij met een
verloren procedure.
Mr. H.J. Noordenbos
088 288 5187
RNoordenbos@deloitte.nl
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Fiscale eenheid
op de schop
Fiscale eenheidsregime wordt met
terugwerkende kracht ingrijpend aangepast.

S

taatssecretaris Snel van Financiën
heeft het wetsvoorstel Wet
spoedreparatie fiscale eenheid
bij de Tweede Kamer ingediend. Het
wetvoorstel voorziet in aanpassing
van de regeling van de fiscale eenheid
in de vennootschapsbelasting naar
aanleiding van de uitspraak van het Hof
van Justitie in de zaken X&X begin dit jaar.
In essentie oordeelde het hof daarin dat
het Nederlandse fiscale eenheidsregime
op bepaalde punten in strijd is met
het EU-recht. Het wetsvoorstel is op
hoofdlijnen in overeenstemming met
de op 25 oktober 2017 aangekondigde
spoedreparatiemaatregelen. Nadat de
Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd
met het wetsvoorstel zullen de meeste
aanpassingen in het fiscale eenheidsregime
met terugwerkende kracht tot 25 oktober
2017 11:00 uur in werking treden. Die
terugwerkende kracht hangt samen met
door de staatssecretaris verwacht misbruik.
Inhoud wetsvoorstel
Het probleem dat met het wetsvoorstel
wordt aangepakt ziet op een
aantal wettelijke regelingen die in
binnenlandse gevallen gunstiger
uitwerken voor de belastingplichtige
dan in grensoverschrijdende gevallen.
Belastingplichtigen kunnen in binnenlandse
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gevallen namelijk een fiscale eenheid
aangaan, waardoor deze nadelige regelingen
buiten toepassing blijven. Omdat in
grensoverschrijdende situaties geen
fiscale eenheid kan worden aangegaan
kunnen in dergelijke gevallen die nadelige
regelingen ook niet worden vermeden.
Het Hof van Justitie acht deze ongelijkheid
in strijd met het EU recht. Het kabinet
acht het toekennen van dit voordeel in
grensoverschrijdende gevallen echter
geen reële optie en heeft ervoor gekozen
om binnenlandse gevallen juist strenger
te behandelen teneinde mogelijke strijd
met EU-recht weg te nemen. Door dit
voordeel binnen fiscale eenheid niet langer
in binnenlandse situaties toe te staan,
is er immers geen sprake meer van een
verschil in behandeling tussen binnenlandse
en grensoverschrijdende situaties.
Hierna bespreken we de belangrijkste
aanpassingen.
Winstdrainage
Op grond van de reparatiewetgeving moet
de zogenoemde winstdrainagebepaling
worden toegepast alsof er geen fiscale
eenheid is. Dat betekent dat een
renteaftrekbeperking van toepassing kan
worden, bijvoorbeeld als een interne lening
is aangegaan om een dividenduitkering of
een kapitaalstorting mee te financieren.
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Deze renteaftrekbeperking werkt dan
terug tot 25 oktober 2017. Indien het totale
bedrag aan rente per twaalf maanden de
€ 100.000 niet te boven gaat, blijft deze
renteaftrekbeperking tot en met ultimo
2018 echter weer achterwege. Voor
belastingplichtigen met een hoger bedrag
aan rente geldt geen tegemoetkoming,
dus ook niet voor de eerste € 100.000
aan rente. Voor de andere wettelijke
regelingen die worden getroffen door
de spoedreparatiewetgeving geldt geen
overgangsregime. Het gaat hierbij onder
andere om een renteaftrekbeperking
indien deelnemingen zijn gefinancierd
met leningen, enkele bepalingen in de
deelnemingsvrijstelling en een bepaalde
regeling bij verliescompensatie.
Steen in de vijver
Ondertussen heeft zich een bijzondere
ontwikkeling voorgedaan. Advocaat
Generaal Wattel (AG) heeft naar aanleiding
van de uitspraak van het Hof van Justitie
in de zaken X&X een nadere conclusie
genomen. Die conclusie is opmerkelijk,
omdat hij stelt dat er helemaal geen
sprake is van strijdigheid met het EU-recht.
Daarmee wijkt hij dus af van het oordeel
van het Hof van Justitie. De vraag is nu
wat de Hoge Raad uiteindelijk beslist. Kort
gezegd stelt de AG dat het probleem
van de winstdrainage in binnenlandse
verhoudingen zich helemaal niet voordoet
als gevolg van de fiscale eenheid. Dat
komt, kort gezegd, omdat de regeling
van de winstdrainage een zogenoemde
tegenbewijsmogelijkheid kent: als de rente
bij de schuldeiser tegen een normaal tarief
wordt belast, is de renteaftrekbeperking
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niet van toepassing. Daar in Nederland de
rente altijd wordt belast tegen het normale
tarief, is dat het geval. Daaruit volgt de
conclusie dat niet de fiscale eenheid de
oorzaak van het probleem is maar de
winstdrainageregeling die in feite alleen op
grensoverschrijdende situaties ziet. Als die
conclusie juist is, kan het wetsvoorstel de
prullenmand in.
Tot slot
De vraag is nu wat de Hoge Raad gaat doen:
hij kan beslissen zoals het Hof van Justitie
heeft gedaan, hij kan beslissen conform
de conclusie van de Advocaat-Generaal en
hij zou de kwestie ook opnieuw kunnen
voorleggen aan het Hof van Justitie. Het
vervelende is vooral dat het al met al nog
wel even kan duren voordat we duidelijkheid
hebben en dat ook de status van het
wetsvoorstel onzeker is. Dat wetsvoorstel
moet dit najaar door het parlement worden
behandeld maar zolang de Hoge Raad geen
oordeel heeft geveld, is ook dat een lastige
aangelegenheid. En ten slotte levert het
voor de praktijk grote problemen op: als het
wetsvoorstel uiteindelijk wel doorgaat zijn
we een stuk verder in de tijd. Maar het heeft
dan dus in principe wel terugwerkende
kracht tot 25 oktober 2017. Ondertussen
moeten de ondernemingen aangifte doen
en daarbij kunnen ze geen rekening houden
met het wetsvoorstel als en zolang dat
niet tot wet is verheven; als het daar dus al
van komt.
Z. Viergever
088 288 64 39
zviergever@deloitte.nl
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Verscherping
toezicht trustsector
De Wet toezicht trustkantoren was – ingegeven door maatschappelijke
ontwikkelingen, voortschrijdend inzicht in de toezichtpraktijk en
aanpassing van internationale en Europese kaders – aan aanpassing
toe. De voorgenomen wijzigingen zijn zo ingrijpend dat gekozen is voor
intrekking van de bestaande wet en invoering van een nieuwe wet.
Nota naar aanleiding van het verslag
Het desbetreffende wetsvoorstel s in maart
ingediend bij de Tweede Kamer. Aan het
tot nu toe lopende parlementaire proces
ontlenen we een paar belangrijke punten. In
de eerste plaats blijkt bij het parlement een
bepaald maatschappelijk onderbuikgevoel,
namelijk een diep geworteld wantrouwen
jegens de trustsector. De parlementariërs
vragen de staatssecretaris het hemd
van het lijf over hoe, waarom en in
welke mate de trustsector bijdraagt aan
onder andere belastingontwijking (en
-ontduiking) en wat De Nederlandse Bank
daar als toezichthouder aan doet. De SP
bijvoorbeeld vraagt zich af of ‘het hier gaat
het om een door en door verziekte sector
die inherent de mogelijkheden opzoekt om
de randjes op te zoeken en daar dikwijls
overheen gaat’.
In een eerdere brief naar aanleiding van de
parlementaire ondervragingscommissie
Fiscale constructies (POFC) was juist
uiteengezet dat de trustsector wordt geacht
te fungeren als een van de poortwachters
van het Nederlandse financieel stelsel.
Deze rol houdt in dat trustkantoren zich
moeten inspannen om te helpen voorkomen
dat het Nederlandse financieel stelsel
wordt gebruikt voor het witwassen van
geld, het financieren van terrorisme of
voor handelingen die als maatschappelijk
onbetamelijk worden beschouwd. Dit
vraagt uitdrukkelijk om meer dan alleen
het handelen naar de letter van de wet.
Daarnaast is er geconstateerd dat de
trustsector moeite heeft om de wet na

te leven en dat er tevens een gebrek aan
bereidheid is om zowel letter als geest van
de wet na te leven. Dit is aanleiding geweest
om met het onderhavige wetsvoorstel de
betrokken wetgeving en het toezicht daarop
aan te scherpen.
Panamapapers
Gedurende de voorbereiding van dit
wetsvoorstel kwamen overigens de
onthullingen uit de Panama Papers
naar buiten. Deze onthullingen waren
aanleiding voor de Tweede Kamer om in
2016 de eerdergenoemde Parlementaire
ondervragingscommissie naar Fiscale
constructies in te stellen. Bij dit onderzoek is
de rol van trustkantoren prominent aan bod
gekomen en zijn suggesties gedaan voor
nadere regulering van de trustsector. Enkele
wetgevingssuggesties uit het verslag van de
ondervragingscommissie zijn opgenomen in
het wetsvoorstel, te weten:
•• een verbod om binnen dezelfde groep
zowel trustdiensten als belastingadvies te
verlenen aan een cliënt;
•• een verbod om de uitoefening van de
compliancefunctie uit te besteden; en
•• een verruiming van de mogelijkheden om
bij overtreding van de wet de vergunning
van een trustkantoor in te trekken.
Daarnaast zijn aan de hand van
opmerkingen in het onderzoek van de
Parlementaire ondervragingscommissie
Fiscale constructies over dienstverlening
aan structuren met zeer hoge
integriteitrisico’s, de eisen aan het
cliëntenonderzoek heroverwogen.

Dit heeft tot aanscherpingen geleid,
waarmee enerzijds integriteitrisico’s direct
worden beperkt en anderzijds, aldus de
staatssecretaris, een trustkantoor beter in
staat zal zijn om te constateren in hoeverre
zijn dienstverlening integriteitrisico’s met
zich brengt.
De belangrijkste wijzigingen in dit
wetsvoorstel betreffen verder maatregelen
om de integriteit en professionaliteit
van trustkantoren te versterken;
zo mag een trustkantoor voortaan
alleen nog de rechtsvorm BV, NV of
Europese vennootschap hebben, en er
moeten minimaal twee beleidsbepalers
zijn. Verder wordt het toezicht- en
handhavingsinstrumentarium uitgebreid.
Hoewel de staatssecretaris aan de
verschillende fracties geduldig uitlegt dat
trustkantoren ook ‘gewoon’ administraties
voeren of gegevens afschermen in het
kader van veiligheidsrisico’s, lijkt het beeld
van het trustkantoor als instrument voor
onbetamelijk gedrag hardnekkig te hebben
postgevat. Hopelijk dragen de genoemde
maatregelen ertoe bij dat het gehavende
imago van de trustsector ten positieve
wordt bijgesteld. Daar is iedereen bij gebaat.
P.J. van Gelderen RB
088 288 2745
pvangelderen@deloitte.nl
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Transfer pricing
Duitse transfer pricing regels niet in strijd
met EU-recht, aldus het Europese Hof.

T

ransfer pricing regels verkeren
momenteel in de bijzondere aandacht
van het EU-recht. Eerder al oordeelde
het Hof van Justitie dat een lidstaat niet
mag eisen dat in grensoverschrijdende
verhoudingen alle transacties ‘at arm’s
lenght’ moeten zijn, indien een dergelijke
transfer pricing verplichting in binnenlandse
verhoudingen ontbreekt. Ook de Europese
Commissie toetst of lidstaten hun transfer
pricing afspraken wel op orde hebben
of mogelijk voordelen bevatten die op
grond van het staatssteunrecht niet
zijn toegestaan. Recent voegde het Hof
van Justitie een hoofdstuk toe aan de
discussie rondom transfer pricing en EUrecht, ditmaal op grond van de vrijheid
van vestiging.
Hornbach-Baumarkt
In deze procedure betrof het de Duitse
transfer pricing regelgeving. De in
Duitsland gevestigde vennootschap
Hornbach-Baumarkt had aan de
crediteuren van haar in Nederland
gevestigde dochtervennootschappen
garanties verstrekt. De Nederlandse
vennootschappen betaalden hiervoor
geen vergoeding aan de Duitse
moederentiteit. De Duitse fiscus was van
mening dat hierdoor belastinginkomsten
zijn misgelopen en concludeerde dat de
garanties niet op zakelijke wijze waren
overeengekomen. In een vergelijkbare
binnenlandse situatie, waarbij de garanties
ten gunste van Duitse vennootschappen zijn
verstrekt, zou geen transfer pricing correctie
hebben plaatsgevonden. De vraag werd
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gesteld of dit verschil in behandeling een
inbreuk op het EU-recht op zou leveren.
Hof van Justitie
Het Hof van Justitie oordeelde op grond van
de Duitse wettelijke regeling dat sprake is
van een inbreuk op de vrijheid van vestiging.
De zakelijkheid van de transactie werd
immers alleen in grensoverschrijdende
verhoudingen ter discussie gesteld. Een
dergelijk onderscheid kan alleen van
toepassing blijven als geen sprake is van
vergelijkbare (grensoverschrijdende en
binnenlandse) gevallen of als de inbreuk kan
worden gerechtvaardigd.
De Duitse regering stelt in dat kader
allereerst dat in feite geen sprake is van
vergelijkbare gevallen, omdat de Duitse
schatkist in een binnenlandse verhouding
geen inkomsten misloopt. Ook al is
weliswaar geen sprake van een zuivere
relatie, Duitsland mag toch heffen over de
winst van de binnenlandse moeder- en
dochtervennootschap. De te lage grondslag
bij de moedervennootschap wordt derhalve
als het ware gecompenseerd door de te
hoge grondslag bij de dochtervennootschap.
In een grensoverschrijdende situatie zou
dat anders zijn, omdat Duitsland, zoals
in de zaak Hornbach-Baumarkt, geen
heffingsrecht heeft over de winst die door
de Nederlandse dochtervennootschap
wordt behaald. Dit onderscheid leidt
volgens de Duitse regering tot een nietvergelijkbare situatie. Het Hof van Justitie is
het hier niet mee eens. Het erkent dat het
een lijn van argumentatie kan zijn, maar

wel onder de rechtvaardigingsgronden
en niet in de discussie of de binnenlandse
en grensoverschrijdende situatie
vergelijkbaar zijn.
Evenwichtige verdeling van de
heffingsbevoegheid
Een beroep op de rechtvaardigingsgrond
die verband houdt met het behoud
van de evenwichtige verdeling van de
heffingsbevoegdheid kan echter wel slagen.
Hier oordeelt het Hof van Justitie juist dat
door het verlenen van een voordeel aan
een in een andere lidstaat gevestigde
dochtervennootschap onder voorwaarden
die geen marktvoorwaarden zijn, winsten
in de vorm van voordelen kunnen worden
overgedragen aan de Nederlandse dochter,
waardoor de evenwichtige verdeling van
de heffingsbevoegdheid in gevaar kan
worden gebracht. Het Hof van Justitie
accepteert hiermee effectief een variant
van territorialiteit. Duitsland mag, om te
voorkomen dat de Duitse grondslag wordt
verlaagd, de transactie die verband houdt
met een Nederlandse dochtervennootschap
marktconform maken.
Proportionaliteit
Rest, uiteraard, de vraag of dit wel
proportioneel is. Daarbij lijkt niet aan de
orde te zijn geweest hoe in Nederland
fiscaal met de niet betaalde vergoeding is
omgegaan. Met andere woorden: Het deed
niet ter zake of Nederland al dan niet fictief
een vergoeding voor de garantstelling in
aftrek heeft toegestaan. Indien dat niet is
gebeurd, kan zelfs sprake zijn van dubbele
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heffing; eenmaal over de Nederlandse
winst waar geen aftrek voor een onbetaalde
vergoeding heeft plaatsgevonden, en
eenmaal in Duitsland omdat een transfer
pricing correctie ten gunste van de Duitse
schatkist is gemaakt.
Wat nog wel relevant was, is de vraag of
de belastingplichtige in de gelegenheid
was gesteld om tegenbewijs te leveren,
inhoudende dat sprake is van zakelijke
motieven. In feite moest HornbachBaumarkt de mogelijkheid worden
geboden om aannemelijk te maken
dat er commerciële redenen waren
ter rechtvaardiging van het sluiten
van transacties onder tussen derden
ongebruikelijke voorwaarden. Hoewel de
zaak voor dit oordeel wordt terugverwezen
naar de Duitse feitenrechter, kan uit
de overvloedige overwegingen van het

Hof van Justitie worden opgemaakt dat
hier aan is voldaan. Het lijkt met name
relevant te vinden dat de ontwikkeling
van de activiteiten van de Nederlandse
dochtervennootschappen afhangt van
de inbreng van extra kapitaal, omdat
de Nederlandse entiteiten zelf niet over
voldoende eigen geld beschikken. Het
aandeelhoudersmotief kan dus een
commerciële reden bieden.
Invloed op N ederlandse grondslag
De impact die het arrest op de Nederlandse
grondslag voor de vennootschapsbelasting
heeft, is op het eerste gezicht relatief
beperkt. Onder de Nederlandse regeling
wordt immers ten aanzien van de
beoordeling van de zakelijkheid geen
onderscheid gemaakt tussen binnenlandse
en grensoverschrijdende verhoudingen.
Beide moeten aan de transfer pricing

verplichtingen voldoen.
De consequentie kan overigens wel nadelig
uitwerken in grensoverschrijdende situaties.
Wanneer een transfer pricing correctie
moet worden gemaakt om een transactie
zakelijk te maken, waardoor de grondslag
in Nederland wordt verhoogd, terwijl de
andere staat geen corresponderende
correctie maakt die de grondslag in dat land
verlaagt, kan sprake zijn van dubbele heffing.
Dit lijkt dan niet oplosbaar met een beroep
op het EU-recht, maar zou door middel
van harmonisatie van wetgeving moeten
worden aangepakt.
Mr. dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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EU, kapitaalverkeer en
standstill-bepaling
Oude Duitse antimisbruikbepaling volgens advocaat
generaal niet in strijd met het EU-recht.

H

et EU-recht heeft een ruim
bereik. EU-lidstaten mogen
grensoverschrijdende situaties
niet minder gunstig behandelen dan
vergelijkbare binnenlandse situaties.
Als zij dat wel doen kan sprake zijn van
een inbreuk op het EU-recht. Met name
de verdragsvrijheden spelen hier een
grote rol. Het territoriale bereik van deze
verdragsvrijheden is echter doorgaans
beperkt tot intra-EU-verhoudingen. Dit is
echter anders ten aanzien van het vrije
kapitaalverkeer, dat ook effect heeft in de
relatie tussen een EU-lidstaat en een nietEU-lidstaat, een zogenaamd ‘derde land’.
Het vrije kapitaalverkeer is geliberaliseerd
bij het Verdrag van Amsterdam. Vanaf
1994 zijn daardoor alle beperkingen van
het vrije kapitaal- en betalingsverkeer
verboden, ongeacht of dat verkeer tussen
EU-lidstaten of in relatie tot derde landen
plaatsvindt. Bij de totstandkoming van deze
ruim werkende verkeersvrijheid is ook een
standstill-bepaling geïntroduceerd. Als
gevolg daarvan hoefden de EU-lidstaten
niet al hun wetgeving, die al van kracht
was op het moment van de liberalisatie, te
wijzigen. Bestaande beperkingen mochten
in die relatie in feite in stand blijven, maar
nieuwe belemmeringen mochten niet
worden ingevoerd. In een recente conclusie
voor een zaak bij het Hof van Justitie heeft
Advocaat Generaal (AG) Mengozzi ten
aanzien van Duitse zogenoemde CFC-regels
zijn visie gegeven op de toepassing van
deze standstill-bepaling. CFC staat voor
Controlled Foreign Companies en houdt,
kort gezegd, in dat indien de winst van
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bijvoorbeeld een dochtervennootschap
gevestigd in een land A laag wordt belast,
deze winst ook bij de moedervennootschap
gevestigd in land B in aanmerking moet
worden genomen, eventueel onder
verrekening van de belasting verschuldigd
in land A.
De zaak X
De in Duitsland gevestigde vennootschap
X GmbH houdt 30% van de aandelen in de
in Zwitserland gevestigde vennootschap Y.
Omdat de winsten van Y zijn belast naar een
tarief van minder dan 25%, deze winsten
niet afkomstig zijn van ‘actieve’ economische
activiteiten en het belang dat X in Y houdt
groter is dan 1%, moeten de winsten van Y
naar Duits recht worden toegerekend aan
X. Het gevolg is, uiteraard, dat Duitsland
de Zwitserse winsten belast ook al zijn de
winsten nog niet uitgekeerd. Dit lijkt erg
sterk op CFC-wetgeving.
Voornamelijk belangen in niet-Duitse
vennootschappen worden door de
CFC-achtige regeling geraakt. Dergelijke
belangen voldoen immers niet steeds
aan het onderworpenheidscriterium van
een voldoende buitenlandse belasting.
In binnenlandse verhoudingen is dit
doorgaans anders, omdat die wel aan het
reguliere Duitse tarief zijn onderworpen.
Winsten van in Duitsland gevestigde
dochtermaatschappijen worden derhalve
niet door de Duitse wetgeving toegerekend
aan de binnenlandse moedermaatschappij.
De AG volgt de verwijzende Duitse rechter
dan ook redelijk snel in de vaststelling van
een inbreuk op het EU-recht. Vervolgens
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stelt de AG vast dat hier sprake is van de
toepassing van het vrij kapitaalverkeer.
Standstill-bepaling
Na de vaststelling van de inbreuk op het vrije
kapitaalverkeer moest de AG vaststellen
of Duitsland een beroep kon doen op de
standstill-bepaling. Die bepaalt dat het
vrije kapitaalverkeer geen afbreuk doet
aan de toepassing op derde landen van
beperkingen die op 31 december 1993
bestaan uit hoofde van nationaal of EUrecht inzake het kapitaalverkeer naar of
uit derde landen in verband met directe
investeringen. De AG legt feilloos uit dat
de Duitse wetgeving binnen het bereik van
deze bepaling kan worden gebracht en aldus
in stand kan blijven. De standstill-bepaling
kan alleen worden toegepast in relatie tot
bepaalde kapitaalbewegingen. Een ervan
is ‘directe investeringen’ waarvoor een
duurzame relatie moet bestaan tussen
beide entiteiten. De AG concludeerde dat
in de onderhavige kwestie, waar het een
30%-belang betrof, sprake was van een
dergelijke voldoende duurzame relatie
tussen X en Y. De vraag die het meest
interessant is, is of de toepassing van de
Duitse regeling specifiek op niet-EU-situaties
moet zien om onder de standstill-bepaling
te kunnen vallen, of dat een regeling die
algemeen van toepassing is daar ook
onder kan vallen voor zover het een nietEU-situatie betreft. De AG concludeert het
tweede. Een nationale regeling, zoals de
Duitse, die in het algemeen van toepassing
is en een materieel bereik heeft dat tevens
portfolio-investeringen omvat, kan ook
onder de standstill-bepaling vallen. Dit zal de
Duitse rechter verder moeten beoordelen.

Overige rechtvaardigingsgronden
De conclusie van de AG is dat de
overige door Duitsland ingeroepen
rechtvaardigingsgronden, te weten het
voorkomen van misbruik en het voorkomen
van volstrekt kunstmatige constructies,
niet kunnen worden toegepast. Belangrijk
element is dat de Duitse regeling van
toepassing is op alle (binnenlandse en
grensoverschrijdende) situaties. Wellicht
is daarmee de algemene doelstelling
van de Duitse wetgever om misbruik te
voorkomen, maar dit wordt dan niet op elke
afzonderlijke situatie getoetst. Een algemeen
misbruikvermoeden kan EU-rechtelijk
doorgaans ook niet door de beugel, zeker
niet als een tegenbewijsregeling ontbreekt.
Gevolgen?
Inhoudelijk lijkt de Duitse regeling met
name te zien op CFC-wetgeving. Het Hof van
Justitie heeft zich daar – in relatie tot met
name de CFC-wetgeving van het Verenigd
Koninkrijk – al eerder over uitgelaten. Een
dergelijke regeling kan een inbreuk op de
vrijheid van vestiging vormen op dezelfde
gronden als hierboven uiteengezet.
De Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD) verplicht
de lidstaten in de nabije toekomst tot de
implementatie van CFC-wetgeving. Voor deze
nieuwe wetgeving lijkt de Duitse kwestie
weinig gevolgen te hebben. In tegenstelling
tot de Duitse wetgeving, die een belang
van meer dan 1% vereiste, vereist de CFCwetgeving onder ATAD een belang van ten
minste 50% in de dochtervennootschap.
Mr. dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Fiscale aspecten
van cryptovaluta
Op het moment van schrijven
van deze bijdrage lijkt de hype
rond cryptovaluta (voor nu) over
te zijn. Op dit moment wordt
via Google wereldwijd ongeveer
net zo veel op de term ‘Bitcoin’
gezocht als een jaar geleden,
terwijl dit in december 2017
ongeveer tien keer zo hoog lag.
In een brief is de staatssecretaris
van Financiën ingegaan
op de fiscale aspecten van
cryptovaluta.
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Bron van inkomen
Als eerste gaat de staatssecretaris in op de
vraag of het ‘minen’ van en het handelen
in cryptovaluta aangemerkt kan worden
als een bron van inkomen, meer specifiek
als winst uit onderneming of resultaat uit
overige werkzaamheden. Minen kan gezien
worden als het ter beschikking stellen
van de rekenkracht van een computer,
waardoor transacties met de cryptovaluta
kunnen plaatsvinden, en in ruil waarvoor de
eigenaar van de computer kans maakt op
nieuwe cryptovaluta. De staatssecretaris
geeft aan dat sprake is van winst of resultaat
wanneer arbeid wordt verricht, een voordeel
wordt beoogd en ook redelijkerwijs een
voordeel te verwachten is. Doordat steeds
meer personen zich bezig houden met
mining, is de kans steeds minder groot
om door middel van mining nieuwe
cryptovaluta te verdienen. Het is volgens de
staatssecretaris dus maar de vraag of sprake
is van een voordeelsverwachting. Hier acht
hij wel de omvang van de investering alsook
de fase waarin men instapt van belang.
Wanneer het gaat om de handel in
cryptovaluta geeft de staatssecretaris
aan dat geen sprake is van een bron
van inkomen wanneer het speculatieve
transacties betreft waarbij het eindresultaat
niet beïnvloedbaar is door de verrichte
arbeid. Bij structureel positieve resultaten
die verklaard kunnen worden door
arbeid, zou dit anders kunnen zijn. Als
laatste geeft de staatssecretaris aan dat –
uiteraard – het concrete geval beoordeeld
zal moeten worden aan de hand van
de feiten en omstandigheden van dat
geval. In zijn algemeenheid zal volgens de
staatssecretaris echter niet snel sprake
zal zijn van een bron van inkomsten bij het
minen van en de handel in cryptovaluta.
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Bezittingen in box 3
Vervolgens geeft de staatssecretaris
aan dat de cryptovaluta in principe niet
anders behandeld worden dan andere
vermogensbestanddelen. Indien de
cryptovaluta niet al in box 1 tot de winst uit
onderneming of het resultaat uit overige
werkzaamheden behoren, zullen deze
tot de rendementsgrondslag van box 3
behoren. Dit betekent dat de waarde in het
economische verkeer van de cryptovaluta
op de fiscale peildatum worden vermeld.
Hierbij geeft de staatssecretaris aan dat er
geen wettelijk voorschrift bestaat voor de te
hanteren koers, maar dat het voor de hand
zou liggen om aan te sluiten bij het gebruikte
handelsplatform.

Wanneer de ib-ondernemer
cryptovaluta aanschaft, wil dat niet
zeggen dat dit automatisch tot het
ondernemingsvermogen wordt gerekend.
Voor de ib-ondernemer geldt de
zogenoemde vermogensetikettering.
De cryptovaluta zullen slechts tot de
ib-onderneming behoren als deze
aangeschaft worden binnen de normale
ondernemingsuitoefening en als het geen
duurzaam overtollige middelen betreft.
Voor de onderneming in de bv is dit anders.
Op grond van de wet drijft een bv met zijn
gehele onderneming een vermogen. Het
minen van en handelen in cryptovaluta
vanuit de bv zal dus altijd in de winstsfeer
plaatsvinden.

Onderneming
Als laatste gaat de staatssecretaris in op
de aspecten rondom de ondernemer in de
inkomstenbelasting en de ondernemer die
zijn bedrijf in een bv uitoefent. Bij ontvangen
vergoedingen in cryptovaluta moeten
deze in principe worden omgerekend
in euro’s. Dat geldt voor zowel de
winstbepaling als voor de omzetbelasting.
Bij het daadwerkelijk omwisselen van de
cryptovaluta in euro’s (of andere valuta)
kan voor de winstbepaling een winst of een
verlies optreden. Ook loonbetalingen in
cryptovaluta door de ondernemer worden
omgerekend in euro’s op het moment dat
het loon wordt genoten.

J.W.M. Verbaarschot MSc
088 288 6021
joverbaarschot@deloitte.nl
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Boete voor medepleger
Vergrijpboete voor notaris die meewerkte
aan onterecht teruggaafverzoek.
Vergrijpboete wegens medeplegen
De inspecteur kan aan de belastingplichtige
een vergrijpboete van maximaal 100%
opleggen indien het aan diens opzet of grove
schuld te wijten is dat te weinig belasting is
geheven of niet (tijdig) op aangifte is betaald.
Hoewel de wettelijke boetebepalingen zich
uitdrukkelijk op de belastingplichtige en de
inhoudingsplichtige richten, kan ook een
adviseur onder omstandigheden met een
boete worden geconfronteerd. De Algemene
wet bestuursrecht voorziet namelijk reeds
sinds 1 juli 2009 in de mogelijkheid om een
boete op te leggen aan de ‘medepleger’.
Medeplegen wordt in de rechtspraak
gedefinieerd als een bewuste en nauwe
samenwerking tussen partijen die gericht
is op het plegen van een overtreding. In de
context van het belastingrecht zou kunnen
worden gedacht aan de situatie waarin
een adviseur op verzoek van zijn cliënt een
frauduleus belastingadvies opstelt en op
basis hiervan aangifte wordt gedaan.
Tot nu toe is de belastingdienst altijd
terughoudend geweest met het
opleggen van boetes aan anderen dan de
belastingplichtige. Recentelijk heeft Hof
Arnhem-Leeuwarden echter uitspraak
gedaan in een zaak waarin de inspecteur
aan een notaris een medeplegersboete
had opgelegd wegens zijn rol in het
opzettelijk ten onrechte indienen van een
teruggaafverzoek overdrachtsbelasting.
Teruggaafverzoek overdrachtsbelasting
In de betreffende zaak draaide het om
een aannemingsbedrijf dat in november
2007 een onroerende zaak kocht voor
€ 1,2 mln. Ter zake van deze verkrijging
is € 72.000 overdrachtsbelasting op
aangifte voldaan. De bedoeling was om
de onroerende zaak op een later moment
weer te verkopen. Wanneer deze verkoop
binnen zes maanden zou plaatsvinden,
wordt de maatstaf van heffing verminderd
met de waarde waarover bij de eerste
verkrijging al overdrachtsbelasting is
betaald. Partijen waren echter bang dat

die termijn niet gehaald zou worden.
Om toch te voorkomen dat tweemaal
overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd,
werd een constructie opgetuigd waarbij
de onroerende zaak voorafgaand aan de
overdracht aan een derde zou worden
teruggekocht door de oorspronkelijke
verkoper. Deze handelwijze was erop gericht
om teruggaaf van overdrachtsbelasting te
claimen wegens herstel van de voorheen
bestaande rechtstoestand. Tegenover
de inspecteur werd echter verzwegen
dat de oorspronkelijke verkoper verplicht
was de onroerende zaak opnieuw aan het
aannemingsbedrijf over te dragen, waarna
het pand aan de uiteindelijke koper zou
worden geleverd. De hiervoor beschreven
transacties hebben op 31 maart 2009
plaatsgevonden. Toen de inspecteur
ontdekte wat er was gebeurd heeft hij in
december 2013 een naheffingsaanslag
overdrachtsbelasting en een vergrijpboete
van aan het aannemingsbedrijf opgelegd.
Vervolgens is ook de rol van de notaris
onderzocht. Naar aanleiding hiervan
heeft de inspecteur een vergrijpboete van
€ 72.000 opgelegd wegens medeplegen.
Oordeel rechter
Het gerechtshof oordeelt allereerst dat
het verzoek de beboetbare gedraging
oplevert en niet het daadwerkelijk
verlenen van de teruggaaf. Aangezien
de teruggaaf is verleend naar aanleiding
van een op 15 januari 2010 gedaan
verzoek, kon inderdaad een boete wegens
medeplegen worden opgelegd. De wet
voorziet immers sinds 1 juli 2009 in die
mogelijkheid. Het standpunt dat het
aannemingsbedrijf recht op teruggaaf van
overdrachtsbelasting had in verband met
de teruglevering van de onroerende zaak
aan de oorspronkelijke verkoper is volgens
het hof objectief bezien niet pleitbaar. Uit
het samenstel van rechtshandelingen volgt
immers dat feitelijke geen sprake was van
wederinkoop, aangezien de oorspronkelijke
verkoper de verkregen onroerende zaak

direct weer moest overdragen aan het
aannemingsbedrijf, die deze vervolgens aan
de uiteindelijke koper leverde.
Ten aanzien van rol van de notaris
overweegt het hof dat sprake is geweest
van bewuste en nauwe samenwerking
met het aannemingsbedrijf. Het advies om
een recht van wederinkoop op te nemen
was van de notaris afkomstig. Ook is hij
betrokken geweest bij het opstellen van
de akte die de mogelijkheid tot uitoefening
van dit recht door de verkoper feitelijk weer
ongedaan maakte. Laatstgenoemde akte
is door hem doelbewust niet als bijlage
aan het teruggaafverzoek toegevoegd.
Ook heeft hij onjuiste en onvolledige
informatie verstrekt in reactie op door de
inspecteur gestelde vragen naar aanleiding
van het teruggaafverzoek. Dit alles brengt
het hof tot de conclusie dat de notaris en
het aannemingsbedrijf gezamenlijk een
constructie hebben bedacht en uitgevoerd
die gericht was op het ten onrechte
terugvragen van overdrachtsbelasting.
De medeplegersboete is dan ook terecht
opgelegd. Hoewel het hof de notaris zwaar
aanrekent dat hij het publieke vertrouwen
in het notarisambt heeft geschaad, wordt
de boete toch verminderd tot € 55.000. De
notaris heeft zelf namelijk geen financieel
voordeel behaald met de constructie.
Ook heeft het hof de lange duur van de
procedure meegewogen.
E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl

19

Taxtueel | Verkrijging vastgoedportefeuille vrijgesteld

Verkrijging vastgoedportefeuille
vrijgesteld
Recent heeft Hof Amsterdam geoordeeld dat de verkrijging van de
aandelen in een onroerendezaaksrechtspersoon (OZR) door een dochter
van haar vader is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
Verschuldigdheid overdrachtsbelasting
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 vraag is of de
vrijstellingen in de overdrachtsbelasting die
gelden bij verkrijging van de onroerende
zaken zelf, ook van toepassing zijn bij de
verkrijging van aandelen. Daar gaat de
onderhavige procedure over. In deze zaak
had de belanghebbende van haar vader alle
aandelen in een OZR geschonken gekregen.
De vader was directeur-grootaandeelhouder
van deze B.V. De dochter werkte sinds 2010
bij de OZR en ondersteunde haar vader bij
zijn werkzaamheden. Deze werkzaamheden
bestonden uit het aankopen, ontwikkelen,
verkopen en verhuren van de onroerende
zaken. Tot het vermogen van de B.V.
behoorde op het moment van de
verkrijging een vastgoedportefeuille ter
waarde van circa € 6 mln. De exploitatie
van de onroerende zaken kwalificeerde
als een materiële onderneming. Voor
de overdrachtsbelasting deed de
dochter een beroep op de vrijstelling van
overdrachtsbelasting die geldt voor de
verkrijging van onroerende zaken door
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onder andere kinderen indien sprake is van
een bedrijfsopvolging. 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. De
inspecteur was van mening dat de vrijstelling
niet van toepassing is omdat strikt genomen
niet wordt voldaan aan deze voorwaarden
bij de verkrijging van aandelen in een OZR.
Vrijstelling
Hof Amsterdam is het niet eens met de
inspecteur en onderschrijft het oordeel
van Rechtbank Noord-Holland dat de
verkrijging van de aandelen in de OZR door
de dochter is vrijgesteld. De verkrijging
van de aandelen in de OZR is weliswaar
naar de letter van de wet niet vrijgesteld,
maar gelet op de strekking van de wet wel,
aldus de rechter. Dit kan worden afgeleid
uit de zogenoemde doorkijkarresten.
Op grond van die arresten moet door
de vennootschap heen worden gekeken,
dus naar het vastgoed zelf en wordt de
vrijstelling van overdrachtsbelasting getoetst
als ware het vastgoed zelf verkregen. De
rechtbank heeft volgens Hof Amsterdam
een juiste vergelijking gemaakt. De
verkrijging van de vastgoedportefeuille door
de dochter zou, als door de structuur van
de B.V. heen wordt gekeken, zijn vrijgesteld
van overdrachtsbelasting. Niet van belang
is volgens Hof Amsterdam dat in de wet
andere vrijstellingsbepalingen staan die tot
hetzelfde resultaat hadden kunnen leiden.

Gevolgen voor de praktijk
De uitspraak toont aan dat in een
geval waarin naar de letter van de wet
overdrachtsbelasting is verschuldigd, onder
omstandigheden dus toch geen heffing
hoeft plaats te vinden op grond van de
bedoeling van de wetgever, in dit geval voor
wat betreft de bedrijfsopvolgingsvrijstelling.
Zoals verwacht heeft de staatsecretaris
van Financiën cassatie ingesteld tegen deze
uitspraak. Indien de Hoge Raad het eens is
met Hof Amsterdam kan deze procedure
in veel gevallen positief uitpakken voor
ouders die een materiële onderneming met
vastgoed dat in een vennootschap zit, willen
overdragen aan hun kinderen in het kader
van bedrijfsopvolging.
Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl
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Frauduleus handelen
Binnenkort zal de Hoge Raad zich moeten buigen over de vraag of
de belastingdienst een onterechte betaling van € 19.500.000 aan een
belastingplichtige via de fiscale weg terug kan halen. De betaling was met
opzet gedaan door een medewerker van de belastingdienst.

De fraude
Midden 2014 is het een medewerker
van de belastingdienst gelukt om ten
onrechte € 19, 5 mln. over te laten maken
naar een bv waarin een kennis van de
belastingambtenaar alle aandelen bezat.
Dit lukte de betreffende ambtenaar
door een gefingeerde teruggave
vennootschapsbelasting op te voeren in het
systeem onder de naam van een collega, die
op dat moment op vakantie was. Op deze
manier omzeilde de ambtenaar het normaal
gehanteerde vierogenprincipe. Direct na
uitbetaling van het bedrag werd het geld
verdeeld over verschillende bankrekeningen,
onder andere in Turkije. Op dit moment
loopt nog een civiele procedure in Turkije
ten aanzien van deze gelden. In Nederland
loopt momenteel tevens een strafzaak ten
aanzien van deze fraude.
De fiscale zaak
Het fiscale vraagstuk dat hier speelt, is of
de betaling van € 19,5 mln. teruggevorderd
kan worden via de fiscale weg: door middel

van een navorderingsaanslag. De vraag is
namelijk of de acties van de frauduleuze
ambtenaar aan de inspecteur (hiermee
wordt bedoeld de inspecteur als wettelijke
instantie) zijn toe te rekenen. Als dit
niet zo is, dan betekent dat dat er geen
grondslag was voor de betaling van het
bedrag als teruggaaf van belasting, maar
dat de betaling moet worden aangemerkt
als onverschuldigde betaling. Een
onverschuldigde betaling zou via de civiele
rechter teruggevorderd moeten worden.
Het hof was van mening dat sprake was van
onverschuldigde betaling, omdat het plegen
van fraude niet tot de bevoegdheid van
een belastingambtenaar behoort en achtte
navordering daarom niet mogelijk.
De Advocaat-Generaal is echter van mening
dat de ambtenaar bij het afgeven van de
verminderingsbeschikking met de teruggaaf
als gevolg niet buiten de grenzen van zijn
formele bevoegdheden is getreden, ondanks
de evidente onjuistheid ervan. Hij geeft
hierbij aan dat het fiscale bestuursrecht niet

de figuren ‘van rechtswege nietige aanslag’
of ‘van rechtswege nietige beschikking’
kent. De Advocaat-Generaal is dan ook
van mening dat de navorderingsaanslag in
beginsel rechtsgeldig is opgelegd.
Tot slot
Het is nu aan de Hoge Raad om een oordeel
te vellen in deze curieuze zaak. Wanneer
de Hoge Raad de lijn van de AdvocaatGeneraal volgt, zal de belastingdienst tot
invordering van de € 19,5 mln. over kunnen
gaan. Als de Hoge Raad de lijn van het hof
volgt, is invordering door middel van een
navorderingsaanslag niet mogelijk. De
belastingdienst zal zich in dat geval tot de
civiele rechter moeten wenden. Uiteraard
blijft het in beide gevallen maar de vraag
hoeveel de belastingdienst van het geld
gaat terugzien.
J.W.M. Verbaarschot MSc
088 288 6021
joverbaarschot@deloitte.nl
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De informatiebeschikking
anno 2018
Als een belastingplichtige niet voldoet aan zijn inlichtingenverplichting,
kan de inspecteur een informatiebeschikking nemen. De Hoge Raad
heeft de afgelopen jaren een groot aantal onduidelijkheden omtrent
deze regeling weggenomen. Een overzicht van de stand van zaken.

E

en inspecteur kan gegevens en
inlichtingen die voor de belastingheffing
van belang zijn opvragen bij een
belastingplichtige. De belastingplichtige
is verplicht om na een dergelijk verzoek
deze informatie aan de inspecteur te
verschaffen. Als volgens de inspecteur de
informatieverplichting niet of onvoldoende
is nageleefd, kan hij sinds medio 2011
een informatiebeschikking nemen
waarin hij aangeeft op welke punten de
belastingplichtige te weinig informatie
heeft gegeven. De inspecteur dient
nauwkeurig te omschrijven over welke
belastingen en tijdvakken het gaat, welke
informatie nog ontbreekt en waarom
die van belang zou kunnen zijn voor de
belastingheffing. Ook stelt hij een termijn
waarbinnen de gevraagde informatie
alsnog kan worden verstrekt en dient
hij te wijzen op de potentiële gevolgen
indien de belastingplichtige volhardt in
de weigering om de gevraagde informatie
te verstrekken. De belastingplichtige kan
de informatiebeschikking via bezwaar
en beroep aanvechten. Wanneer de
informatiebeschikking onherroepelijk komt
vast te staan, wordt de belastingplichtige
geconfronteerd met omkering en
verzwaring van de bewijslast, tenzij hij
de gevraagde gegevens uiteraard alsnog
aanlevert. Omkering van de bewijslast
houdt in dat het bezwaar of beroep tegen
de belastingaanslag waar de beschikking
betrekking op heeft alleen gegrond wordt
verklaard indien de belastingplichtige
overtuigend aantoont dat deze te hoog
is vastgesteld. De Hoge Raad heeft de
afgelopen jaren over diverse kwesties met
betrekking tot de informatiebeschikking
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geoordeeld. Een aantal belangrijke
uitspraken komen hieronder op hoofdlijnen
aan bod.
Tenaamstelling onjuist
Allereest bestonden er onduidelijkheden
met betrekking tot de tenaamstelling:
is een informatiebeschikking die is
geadresseerd aan de gemachtigde van een
belastingplichtige rechtsgeldig? De Hoge
Raad oordeelde dat moet worden nagegaan
of er redelijkerwijs een misverstand kan
bestaan over het antwoord op de vraag voor
wie de informatiebeschikking bestemd is.
De informatiebeschikking is rechtsgeldig als
redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan voor
wie deze is bedoeld.
Formaliteiten
Een tweede vraagpunt betreft het
gebrek aan overgangsrecht. Bij invoering
van de wettelijke regeling voor de
informatiebeschikking medio 2011 is
niet in overgangsrecht voorzien. De
vraag kwam vervolgens op welke rol de
informatiebeschikking speelt in bezwaar- en
beroepsprocedures die reeds aanhangig
waren op het tijdstip waarop de wettelijke
regeling in werking trad. De Hoge Raad
stelt voorop dat, vanwege het ontbreken
van overgangsrecht, de wettelijke regeling
onmiddellijke werking heeft. Voor een
uitspraak op bezwaar die is gedaan
na inwerkingtreding van de regeling
geldt derhalve dat een inspecteur zich
slechts op omkering en verzwaring van
de bewijslast kan beroepen indien een
informatiebeschikking is genomen. Enkel
voor het instellen van (hoger) beroep
geldt een uitzondering. Indien op of na
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de inwerkingtreding van de regeling
(hoger) beroep is ingesteld tegen een
uitspraak op bezwaar die voorafgaand
daaraan is gedaan, zou omkering en
verzwaring van de bewijslast anders
nog slechts kunnen worden toegepast
indien de vereiste aangifte niet is gedaan.
Volgens de Hoge Raad valt een dergelijke
uitwerking niet te rijmen met het door de
wetgever nagestreefde doel. Een volgende
onduidelijke kwestie was de vraag of
een informatiebeschikking ook nog in de
bezwaarfase kan worden genomen. Deze
vraag is door de Hoge Raad bevestigend
beantwoord. Dit geldt in beginsel ook als
een inspecteur in de aanslagregelende
fase gebruik heeft gemaakt van zijn
bevoegdheid om informatie op te vragen,
zonder een informatiebeschikking te
nemen. Ook wat betreft de verplichtingen
aan de kant van de inspecteur speelde
een vraagpunt: wat betekent het feit dat
een belastingplichtige weigert om aan zijn
informatieverplichtingen te voldoen voor
de inspecteur? Een inspecteur stelde dat
hij, vanwege het gebrek aan informatie van
de belastingplichtige, niet gehouden was
een controledossier en een intern memo
in te brengen in een procedure tegen de
informatiebeschikking. De Hoge Raad
maakte voor een dergelijke situatie geen
uitzondering op de hoofdregel dat alle op
de zaak betrekking hebbende stukken in
een procedure moeten worden overgelegd.
Het gaat in dat kader om alle stukken die de
inspecteur voor raadpleging ter beschikking
staan, of hebben gestaan, en die van
belang kunnen zijn voor de beslechting van
geschilpunten. Slechts door een beroep op
geheimhouding te doen kan de inspecteur
hieraan ontkomen.

Omkering en verzwaring van de
bewijslast
De Hoge Raad heeft verder geoordeeld
dat in een procedure tegen de
informatiebeschikking ook ruimte bestaat
voor een oordeel over de vraag of de
geconstateerde gebreken omkering en
verzwaring van de bewijslast rechtvaardigen.
Als een rechter de toepassing van de
bewijssanctie in een voorgelegde situatie
niet proportioneel acht, moet worden
overgegaan tot vernietiging van de
informatiebeschikking. Daar voegt de
Hoge Raad nog aan toe dat omkering en
verzwaring van de bewijslast (opnieuw)
aan de orde kan komen in een procedure
tegen de op te leggen aanslag of te nemen
beschikking. Het alsnog voldoen aan een
informatieverzoek van de inspecteur laat
de informatiebeschikking niet vervallen.
De Hoge Raad oordeelt dat in een dergelijk
geval een redelijke wetsuitleg betekent dat
omkering en verzwaring van de bewijslast
achterwege moet blijven.
Toekomst
De regeling voor de informatiebeschikking
is in 2016 door het Ministerie van Financiën
geëvalueerd. Uit het evaluatierapport
blijkt dat belastingambtenaren van
mening zijn dat met name fiscaal
advocaten de informatiebeschikking
aangrijpen om het aanslagproces van de
belastingdienst te vertragen. Recentelijk
heeft de Staatssecretaris van Financiën
aangekondigd te gaan bekijken of het
mogelijk is om lange fiscale procedures
aan te pakken, waarbij tegelijkertijd de
gewenste rechtsbescherming wordt
gewaarborgd. Wat dit betekent voor de
toekomst van de informatiebeschikking is
vooralsnog onbekend.
L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl
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Op de zaak betrekking
hebbende stukken
Volgens de Hoge Raad kunnen printscreens van digitaal vastgelegde
gegevens ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ zijn en kan de
inspecteur navordering baseren op later verkregen gegevens van een
andere eenheid van de belastingdienst.
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‘Op de zaak betrekking hebbende
stukken’
Wettelijk is bepaald dat indien sprake is
van een beroepsprocedure bij de rechter
een bestuursorgaan als de belastingdienst
de op die aanhangige zaak betrekking
hebbende stukken indient bij de rechter.
Hierdoor wordt de rechter in staat
gesteld om op grond van alle relevante
feiten een oordeel te geven en kan de
belanghebbende zich meer gericht
voorbereiden voor de procedure. Het
begrip ‘op de zaak betrekking hebbende
stukken’ moet worden opgevat als die
stukken die van belang kunnen zijn voor de
rechter in de beoordeling van het geschil.
Dit kunnen naast de traditionele papieren
documentatie, eveneens digitale stukken
zijn. Het bestuursorgaan heeft overigens
niet de vrijheid om selectief stukken in te
dienen. Zo moeten bijvoorbeeld ook stukken
die de eigen procespositie verzwakken
ten opzichte van de belanghebbende,
ingebracht worden.
Nieuw feit
Na het opleggen van een definitieve
aanslag heeft een inspecteur beperkt
de mogelijkheid tot navordering. Alleen
in het geval van kwade trouw bij de
belastingplichtige of wanneer sprake is van
een nieuw feit, kan nagevorderd worden.
Informatie waarmee de inspecteur bekend
was of redelijkerwijs bekend had kunnen
zijn, op het moment van het opleggen van
de aanslag, kan geen nieuw feit vormen.
De bewoording ‘redelijkerwijs bekend had
kunnen zijn’ geeft aan dat de inspecteur een
onderzoeksplicht heeft. De vraag hoe ver
deze onderzoeksplicht zich uitstrekt, komt in
de onderhavige procedure aan bod.
Casus
Belanghebbende X ontvangt inkomsten
voor zijn werkzaamheden in 2007 als
gastouder van zijn kleinkinderen. Hij geeft
deze inkomsten niet aan in zijn aangifte.
De aanslag 2007 wordt door de inspecteur
opgelegd zonder rekening te houden met
deze inkomsten. In 2011 legt de inspecteur
een navorderingsaanslag 2007 op, waarin
hij alsnog gastouder inkomsten belast
en een vergrijpboete van 25% oplegt. De
inspecteur baseert de navorderingsaanslag

op een computerbestand van de afdeling
Toeslagen van de belastingdienst dat aan
hem is verstrekt ná het opleggen van de
oorspronkelijke aanslag 2007.
Oordeel Hoge Raad
De zaak belandt uiteindelijk bij de Hoge
Raad. Belastingplichtige voert als eerste
argument aan dat de door de inspecteur
ingebrachte printscreens van gegevens
in een computerdatabase van de
belastingdienst, niet aangemerkt kunnen
worden als alle op de zaak betrekking
hebbende stukken. Het tweede argument
van belanghebbende houdt in dat geen
sprake is van een nieuw feit en daarmee
de inspecteur geen grond heeft voor
navordering. De Hoge Raad is van oordeel
dat de verplichting van een bestuursorgaan
om op de zaak betrekking hebbende
stukken in te dienen, ook in elektronische
vorm vastgelegde gegevens omvat. Dit
voor zover de gegevens relevant zijn en op
papier leesbaar kunnen worden gemaakt.
De softwareprogramma’s en andere
elektronische computersystemen die
gegevensopslag, -bewerking, -verwerking of
-beheer mogelijk maken, zijn in principe op
zichzelf niet aan te merken als op de zaak
betrekking hebbende stukken. Een exacte
aanduiding van welke gegevens op de zaak
betrekking hebbende stukken vormen
en daarom ingebracht moeten worden,
kan niet op voorhand bepaald worden.
Daarnaast maakt het niet uit of de voor het
geschil relevante gegevens afkomstig zijn
uit één of meer digitale bestanden. De door
de inspecteur overgelegde schermprints
kunnen in dit geval worden aangemerkt
als alle op de zaak betrekking hebbende
stukken, waarmee de inspecteur aan zijn
verplichting op dit vlak heeft voldaan.
Wat betreft het tweede argument van
belanghebbende herhaalt de Hoge Raad
eerdere rechtspraak. De onderzoeksplicht
van een inspecteur bij de vaststelling van
een aanslag beperkt zich in het algemeen
tot raadpleging van het dossier van die
belastingplichtige met betrekking tot
de Inkomstenbelasting. Er rust geen
verplichting op de inspecteur om dossiers
van andere belastingplichtigen of andere
belastingen van dezelfde belastingplichtige,
die al dan niet zijn ondergebracht bij een

andere eenheid binnen de belastingdienst,
te raadplegen. De enkele mogelijkheid
dat deze dossiers gegevens bevatten die
van belang kunnen zijn bij de vaststelling
van de aanslag doet hieraan niet af.
Alleen onder de omstandigheid dat de
gegevens in het eigen dossier van de
belastingplichtige redelijkerwijs aanleiding
geven tot raadpleging buiten dit dossier,
rust op de inspecteur de verplichting om
hieraan gevolg te geven. Bovendien is voor
de beoordeling of sprake is van een nieuw
feit alleen van belang of de inspecteur
met dit feit bekend was of redelijkerwijs
bekend kon zijn. Gezien de wettelijke
taakverdeling tussen de eenheid Toeslagen
en de eenheid Inkomstenbelasting/
Premie volksverzekeringen, de wettelijke
grondslag tot de uitwisseling van gegevens
en inlichtingen tussen deze twee eenheden,
alsmede de interne taakverdeling binnen de
belastingdienst, was sprake van een nieuw
feit.
Conclusie
De Hoge Raad past een ruime uitleg toe
op de verplichting van een bestuursorgaan
om alle op de zaak betrekking hebbende
stukken in te dienen bij de rechter. In het
kader van gelijkwaardige procesposities is
dit een aangename verduidelijking van de
wettelijke bepaling. De beoordeling van de
feitelijke nakoming van de verplichting blijft
echter voorbehouden aan de feitenrechter.
Helaas wordt eveneens het leerstuk van
het nieuw feit ruim uitgelegd. De door
inspecteur later verkregen gegevens van een
andere eenheid binnen de belastingdienst
kunnen een grond voor navordering
vormen. Juist in het huidige tijdperk, waarin
veelvuldig gewerkt wordt met elektronische
informatiesystemen, zou men een koppeling
van de interne computersystemen van de
belastingdienst mogen verwachten. De
belastingdienst vormt één entiteit en het
vereiste van enige samenhang tussen de
uitvoerende eenheden is geen onterechte.
Daarom komt het oordeel van de Hoge Raad
op dit punt enigszins teleurstellend over.
W.Y. Su LLB
088 288 2997
wsu@deloitte.nl
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Nog geen overeenstemming
over quick fixes btw
De Europese Commissie is druk doende tot een herziening van het
btw-stelsel te komen. Dat gaat minder gemakkelijk dan gedacht. In deze
bijdrage besteden we aandacht aan de stand van zaken.

O

nlangs heeft een stemming
plaatsgevonden over de
zogenoemde quick fixes die deel
uitmaken van de plannen van de Europese
Commissie voor het definitieve btw-stelsel.
Daarover verschillen de lidstaten op
bepaalde onderdelen nogal van mening
en moet gezocht worden naar een
compromissoire oplossing. Er is echter nog
steeds geen overeenstemming bereikt over
de compromistekst. Inmiddels is wel een
concept compromistekst gepubliceerd.
Maar of die het gaat halen is onzeker. In
deze bijdrage gaan we in op de belangrijkste
elementen van het voorstel zoals dat er
nu ligt.
Voorstel definitief btw-systeem
De Europese Commissie deed in het najaar
van 2017 een voorstel voor een definitief
btw-systeem. Hierbij vervallen de belastbare
feiten intracommunautaire levering en
verwerving en worden zij vervangen door
één belastbaar feit: de intra Unie-levering.
Deze intra Unie-levering is belast in het land
van aankomst van de goederen, waarbij
de btw in beginsel is verschuldigd door
de leverancier. De leverancier kan voor
het doen van aangifte gebruik maken van
de One Stop Shop. Dat betekent dat deze
aangifte doet in diens eigen land van in een
andere EU-lidstaat verschuldigde btw (niet in
de EU gevestigde ondernemers mogen een
lidstaat kiezen waar zij aangifte doen). Is de
afnemer een betrouwbare belastingplichtige
die aan bepaalde voorwaarden voldoet dan
kan deze de status van Certified Taxable
Person (CTP) krijgen en is de heffing van btw
verlegd naar de afnemer als de leverancier
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niet in het land waar de goederenlevering
is belast, is gevestigd. Het nieuwe systeem
moet volgens de voorstellen in werking
treden per 1 juli 2022.
Compromisvoorstel
Het voorstel uit het najaar van 2017 bevat
zowel de grondslagen voor het definitieve
btw-systeem, als enkele snelle oplossingen
(quick fixes) voor het bestaande systeem.
Het voorgestelde definitieve systeem is
nader uitgewerkt in een voorstel van mei jl.
In de compromistekst zijn alleen de quick
fixes opgenomen. Bovendien kunnen de
quick fixes in de compromistekst worden
toegepast zonder dat de belastingplichtige
de status van CTP heeft. In het voorstel
uit het najaar van 2017 was voor de hierna
onder 1 t/m 3 genoemde quick fixes een
CTP status van bepaalde of alle betrokken
ondernemers vereist.
Quick fixes
Het compromisvoorstel kent de volgende
quick fixes:
1. Een quick fix voor call-off-stock.
Wanneer een ondernemer een voorraad
goederen overbrengt naar een andere
EU-lidstaat en ze daar bijvoorbeeld bij
de afnemer onderbrengt, zonder dat
sprake is van een eigendomsoverdracht,
moet de leverancier zich in principe
in de lidstaat waarnaar de goederen
worden overgebracht registreren
voor de btw en btw-aangifte doen. De
quick fix voorkomt dit. De leverancier
mag namelijk aangifte doen van een
intracommunautaire levering in de
eigen lidstaat zodra de afnemer de
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eigendom van de goederen uit de
voorraad verkrijgt. De afnemer geeft
een intracommunautaire verwerving
aan in de lidstaat waar de voorraad
ligt. De toepassing van deze regeling is
verbonden aan voorwaarden.
2. Een quick fix voor ABC-leveringen. Bij
een grensoverschrijdende ABC-levering
is sprake van meerdere leveringen
voor de btw, een levering van A aan
B en van B aan C. Slechts een van die
leveringen kan de intracommunautaire
levering zijn. Is dat de AB-levering
dan moet A een intracommunautaire
levering aangeven in het land van
vertrek en B een verwerving in het land
van aankomst. Is dat de BC-schakel
dan verricht B de intracommunautaire
levering en C de verwerving. Op basis
van het door B aan A medegedeelde
btw-identificatienummer wordt in
de quick fix bepaald welke levering
de intracommunautaire levering is.
Thans is van belang of C de macht
om als eigenaar over de goederen te
beschikken heeft verkregen in het land
van vertrek of in het land van aankomst.
3. Een quick fix voor het aantonen van
het nultarief bij intracommunautaire
leveringen.
4. Een quick fix die twee materiële
voorwaarden toevoegt voor het
toepassen van het nultarief bij
intracommunautaire leveringen:
het beschikken over een geldig btwidentificatienummer van de afnemer
en het doen van een juiste Opgaaf
ICP. Thans kan het nultarief voor
intracommunautaire leveringen ook
worden toegepast indien niet aan deze
voorwaarden is voldaan.

Vijfde quick fix – koepelvrijstelling
Aan het compromisvoorstel is een vijfde
quick fix toegevoegd die anders dan
de vier andere niets te maken heeft
met internationale handel. De vijfde
quick fix betreft een aanpassing van de
koepelvrijstelling. Dit is een vrijstelling
voor samenwerkingsverbanden
(koepelorganisaties) van vrijgestelde
ondernemers, zoals banken, verzekeraars,
onderwijs- en zorginstellingen) of nietondernemers (bijvoorbeeld gemeenten. In
de quick fix wordt lidstaten de mogelijkheid
geboden om de koepelvrijstelling in
te voeren zonder dat deze beperkt is
tot bepaalde sectoren. In Nederland is
dat thans al het geval, maar uit recente
jurisprudentie volgt dat dit niet juist is.
De koepelvrijstelling is bijvoorbeeld niet
van toepassing in de financiële en de
verzekeringssector. Tevens wordt een
territoriale beperking van de vrijstelling
voorgesteld. Koepelorganisatie en leden
moeten in dezelfde lidstaat zijn gevestigd wil
de koepelvrijstelling van toepassing zijn.
Ten slotte
Ondanks dat nu nog geen overeenstemming
is bereikt over de voorstellen achten wij
de kans groot dat de quick fixes als deze
losgekoppeld worden van het concept
van de CTP worden aangenomen. Het
is daarom van belang hiermee – waar
mogelijk – alvast rekening te houden.
Ook achten wij de kans aanwezig dat
de aanpassing van de koepelvrijstelling
doorgaat. De Staatssecretaris heeft zijn
eerdere plannen de koepelvrijstelling aan te
passen aan de beperkende jurisprudentie
van het Hof van Justitie per 1 januari 2019
inmiddels uitgesteld in afwachting van
Europese ontwikkelingen.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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Verhuurderheffing
onder vuur
De verhuurderheffing wordt geheven van verhuurders van sociale
huurwoningen. Deze verhuurderheffing roept veel weerstand op en
daarmee de nodige procedures. In deze bijdrage worden twee zaken
besproken en wel over het begrip ‘voor verhuur bestemd’ en over de
belastingplicht in situaties van mede-eigendom.
Voor verhuur bestemd
Belastingplicht voor de verhuurderheffing
komt aan de orde, als een natuurlijke
persoon of rechtspersoon (juridisch)
eigenaar is van meer dan vijftig sociale
huurwoningen (tot 1 januari 2018: tien
sociale huurwoningen). Van een sociale
huurwoning is sprake – uitzonderingen
voor recreatiewoningen daargelaten – als
de woning voor de verhuur is bestemd
èn de kale huur niet hoger is dan de
huurtoeslaggrens (thans € 710,68).
Het bestemmingscriterium is voor de
belastingplicht voor de verhuurderheffing
dus van cruciaal belang. Maar wanneer
wordt er aan dit criterium voldaan? De
belastingdienst huldigde een ruime
opvatting: een leegstaande woning die
bewoonbaar c.q. verhuurbaar is, is voor
verhuur bestemd. Deze opvatting is eerder
door de lagere rechters afgewezen. De
leegstaande woning moet daadwerkelijk
(eventueel na renovatie) voor de sociale
verhuur zijn bestemd en dus niet voor
verkoop, sloop of herstructurering.
Ingewikkelder wordt het bij woningen die
nog verhuurd zijn. Hier oordeelden de lagere
rechters doorgaans dat dergelijke woningen
voor verhuur zijn bestemd. Het feitelijke
gebruik is dus bepalend; of de woning
bestemd is voor verkoop of sloop is volgens
de lagere rechters niet van belang.
De Advocaat-Generaal is het met
deze wetsuitleg echter niet eens.
Ook als de woning feitelijk nog is
verhuurd, komt betekenis toe aan het
bestemmingscriterium. Het betrof
hier woningen die op grond van de
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Leegstandwet waren verhuurd of antikraak werden verhuurd. Op basis van
eerdere rechtspraak van de Hoge Raad
moet worden aangenomen dat ten aanzien
van deze woningen sprake is van feitelijke
verhuur in de zin van de verhuurderheffing,
omdat voor het gebruik van de woning
een meer dan symbolische vergoeding
pleegt t worden betaald. Vervolgens komt
het aan op de praktische toepassing van
het bestemmingscriterium. De AdvocaatGeneraal zoekt hierbij aansluiting bij het
huurrecht: als de woning voor afbraak is
bestemd, is geen sprake meer van een
voor verhuur bestemde woning. In de
onderhavige zaak was daarvan sprake,
zodat in de visie van de Advocaat-Generaal
geen verhuurderheffing is verschuldigd
voor deze feitelijk nog verhuurde woningen.
Het criterium dat de Advocaat-Generaal
aanlegt is heel strikt; alleen als een woning
voor afbraak is bestemd is deze niet voor
verhuur bestemd. In situaties van evident
voorgenomen sloop levert dat een werkbaar
criterium op; in alle andere gevallen niet.
Daarnaast geeft het criterium ook geen
houvast voor situaties waarin de woning
voor de verkoop is bestemd. Het is te
hopen, dat de Hoge Raad op deze punten
komt met een nadere verduidelijking die
zich in de praktijk goed laat toepassen.
Tot dat moment is het zaak te beoordelen
of het bestemmingscriterium ingeval van
toekomstige verkoop/sloop er toe kan
leiden dat woningen niet meetellen voor de
verhuurderheffing. Op basis hiervan kan
bepaald worden of het pleitbaar is dat deze
woningen niet opgenomen worden in de
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aangifte verhuurderheffing. Een alternatief
is dat ter behoud van rechten binnen zes
weken bezwaar wordt gemaakt tegen de op
aangifte voldane verhuurderheffing voor
zover die ziet op woningen die niet aan het
bestemmingscriterium voldoen.
Mede-eigendom
Om de uitvoering van de verhuurderheffing
te vergemakkelijken, is voor situaties
van mede-eigendom bepaald dat
de verhuurderheffing in aanmerking
wordt genomen bij degene aan wie de
WOZ-beschikking bekend is gemaakt.
Daarbij heeft degene op wiens naam de
WOZ-beschikking staat geen wettelijk
verhaalsrecht ten aanzien van de door
hem verschuldigde verhuurderheffing; dat
moet hij maar in onderling met zijn medeeigenaren zien op te lossen. De regeling leidt
er toe, dat het afhankelijk is van het beleid
dat de gemeente hanteert ten aanzien van
de tenaamstelling van de WOZ-beschikking
wie er in de heffing wordt betrokken. Dat
kan de oudste mede-eigenaar zijn, maar
bijvoorbeeld ook de eerstgenoemde in het
kadaster. Een ander gevolg is dat alleen
de vrijstelling van de belastingplichtige
mede-eigenaar relevant is en niet (ook) de
vrijstelling van de overige mede-eigenaren.
Er zijn dus nogal wat ‘toevalligheidsfactoren’
die de hoogte van de verhuurderheffing
bepalen. Dat betekent, dat feitelijk gelijke
situaties ongelijk behandeld kunnen
worden. De ene mede-eigenaar wordt in
de verhuurderheffing betrokken als ware
hij volledig eigenaar van de woningen en
de andere mede-eigenaren ontspringen
– vanwege het ontbreken van een
wettelijk verhaalsrecht – de dans volledig.
Dat onderling tot verrekening van de
verhuurderheffing kan worden overgegaan,
is daarbij irrelevant.
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De Hoge Raad heeft nu over deze
mede-eigendomssituaties arrest
gewezen. De conclusie is duidelijk:
de toerekeningssystematiek binnen
de verhuurderheffing in situaties van
mede-eigendom leidt tot een verboden
ongelijke behandeling waar geen goede
rechtvaardiging voor is. Deze systematiek
is daarmede in strijd met het Europese
Verdrag van de Rechten van de Mens. De
verhuurderheffing in situaties van medeeigendom is daardoor volledig van tafel.
Dat geldt ook voor de verhuurderheffing
die toerekenbaar is aan het eigen
eigendomsdeel van degene op wiens
naam de WOZ-beschikking staat. De door
de Hoge Raad berechte zaken betroffen
steeds natuurlijke personen, maar ook
rechtspersonen zullen een beroep kunnen
doen op deze rechtspraak. Zij genieten
immers ook verdragsbescherming.
De wetgever moet nu reparatiewetgeving
tot stand brengen. Als dat niet gebeurt,
valt te verwachten dat de praktijk door het
creëren van mede-eigendom zal trachten
in te spelen op dit arrest, hetgeen leidt tot
een toename van de budgettaire derving.
Het ligt echter niet voor de hand dat
de wetgever het zover zal laten komen.
Voor gevallen waarbij de aanslag nog niet
onherroepelijk vaststaat geldt dat zij nog
bezwaar kunnen maken.
Drs. G.J.W. de Ruiter
088 288 0361
gderuiter@deloitte.nl
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Finance Learning
Verdieping in vaktechnische
onderwerpen
Deloitte Academy organiseert cursussen en
masterclasses op het gebied van finance,
waarbij u meteen kan voldoen aan uw
PE verplichting.
De cursussen zijn kort en praktisch, waarbij
netwerken met collega professionals
gestimuleerd wordt.
Onze docenten zijn alle professionals
bij Deloitte en zijn werkzaam in alle
branches. Zij geven les vanuit hun eigen
praktijkervaring, waardoor zij de theorie
met herkenbare voorbeelden uiteen
kunnen zetten.
Ons aanbod is zeer praktijkgericht en
volgt de actualiteit per marktsegment. Zie
hiernaast het actuele cursusaanbod voor
dit najaar.
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Business Chemistry – inhouse
Masterclass Vastgoed & Bouw – 26–28 september (20 PE)
Masterclass Design Thinking – 30 oktober 2018 (7 PE)
2-daagse Tax Accounting – 6 en 7 november (14 PE)
Future of Finance – 6 en 7 november (13 PE)
BTW in de praktijk 13 en 14 november (14 PE)
Masterclass Fiscale Actualiteiten – 21 november (8 PE)
IFRS Essentials Course – 21 en 22 november 2018 (14 PE)
Robotic Process Automation (RPA) – 12 februari (7 PE)

Meer informatie
Voor meer informatie over Deloitte Academy en de cursussen
verwijzen wij u naar onze website,
www.deloitte.nl/financelearning.
Of neem contact op met +31 88 288 9333.

