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Voorwoord

Bouwstenen zoeken
Dit voorwoord staat in het teken 
van de bouwstenen voor een nieuw 
belastingstelsel. Maar alvorens daartoe 
over te gaan kan ik niet heen om een 
uiterst belangwekkende uitspraak van het 
Europese Hof van Justitie in februari van 
dit jaar, waaraan ik afzonderlijk aandacht 
besteed in dit nummer van Taxtueel. 
Het Hof van justitie heeft namelijk in 
een uitvoerig gemotiveerd arrest beslist 
dat doorstroomvennootschappen–
ook wel aangeduid als brievenbus-
vennootschappen– indien die eigenlijk 
alleen zijn opgericht om fiscale voordelen 
te krijgen, in de regel moeten worden 
genegeerd. Dat is bepaald een nieuwe 
ontwikkeling waarmee het Hof kenbaar lijkt 
te maken dat het de strijd van de EU en de 
OESO tegen het ontwijken van belastingen–
het zogenoemde BEPS-project–bepaald 
ondersteunt. Dat hebben we nog niet eerder 
gezien. Het Hof maakt daarbij gebruik van 
een criterium als misbruik van recht en volgt 
vrij precies de standpunten zoals de OESO 
die bijvoorbeeld heeft opgenomen in haar 
commentaar bij de OESO-modelverdragen. 
Deze ontwikkeling zal stellig grote druk 
uitoefenen op internationale structuren. 

Wel zal het effect er sterk van afhankelijk 
zijn of landen–lees belastingdiensten–ook 
daadwerkelijk hiermee aan de slag gaan om 
dergelijke structuren te bestrijden. 

Terug naar Nederland. De staatsecretaris 
van Financiën heeft–eveneens dit voorjaar–
een bouwstenennotitie gepubliceerd 
gericht op belastingherziening. Niet meer 
in deze kabinetsperiode overigens, maar 
bedoeld voor de volgende regering. Dat 
is weliswaar niet onbegrijpelijk, maar het 
levert tegelijkertijd toch de vraag op of 
dat nu erg zinvol is: als het nieuwe kabinet 
van een heel andere politieke signatuur 
is, dan is het maar zeer de vraag wat men 
aan zo’n onderzoek heeft. Kortom: had het 
kabinet dit niet eerder op kunnen pakken 
en in zijn eigen regeerperiode daaraan 
invulling kunnen geven? Het lijkt me van 
wel. Bovendien zou dat niet zo ingewikkeld 
zijn en ook veel minder ingewikkeld dan 
waarop de bewindsman nu lijkt in te zetten. 
Zijn aangekondigde onderzoek lijkt zo 
ongeveer het hele fiscale stelsel te betreffen. 
Dat is ondoenlijk. Maar er is meer: er zijn 
de afgelopen jaren diverse interessante 
en relevante herzieningsrapporten 
gepubliceerd, die voor een belangrijk deel 
niet zijn geïmplementeerd maar waarin nog 
allerlei materiaal is opgenomen dat anno 
2019 en volgende jaren prima bruikbaar 
is. Te denken is aan de rapporten van 
de Commissie Van Weeghel, met name 
gericht op de vennootschapsbelasting, 
de Commissie Van Dijkhuizen, met name 
gericht op de inkomstenbelasting, alsmede 
een uitvoerig en gedegen rapport van 
een ambtelijke commissie. Dit nog los van 
allerlei andere onderzoeken die in de loop 
der jaren zijn gepubliceerd. Deze rapporten 
bevatten nog uitstekende handvatten voor 
een belastingherziening. Men kan zich 
beperken tot een actualisering. Uiteraard 
zijn er ook nieuwe ontwikkelingen die 
aandacht behoeven. Denk aan de digitale 
economie waaraan ik aandacht besteedde 

in het vorige nummer van Taxtueel. Een 
ander thema is de nieuwe (deel-)economie 
waar het fiscale stelsel geheel niet op is 
toegespitst. Het is op zich al merkwaardig 
dat hier geen enkele fiscale ontwikkeling 
zichtbaar is, terwijl deze nieuwe economie 
zich toch al vele jaren ontwikkelt. En dan is 
er uiteraard de sterke toename van de rol 
die moet komen te liggen bij energie- en 
milieubelastingen. Het spreekt voor zich dat 
die belastingen een prominente rol spelen in 
het bouwstenentraject.

De bewindsman gaat daarnaast zeer 
uitvoerig in op de toekomst van box 3, 
de vermogensrendementsheffing. Deze 
box staat vanwege de lage spaarrentes 
en het feit dat het grootste deel van 
box-3-vermogen in spaarsaldi is belegd 
onder grote maatschappelijke druk. De 
staatssecretaris blijft zich echter stevig 
verzetten tegen een alternatief waarbij reële 
inkomsten worden belast. Dat is vooral te 
gecompliceerd in de uitvoering. Dat lijkt 
echter een weinig zinnig argument. Zeker, 
een dergelijke heffing is minder eenvoudig 
dan de huidige regeling, maar bepaald ook 
niet onoverkomelijk. Dat blijkt wel uit het feit 
dat Nederland in de wereld het enige land 
is met een vermogensrendementsheffing. 
Aanpassing valt echter niet te verwachten. 
Daarbij speelt ook een belangrijke rol dat 
box 3 voor de overheid een heel stabiele 
belastingopbrengst genereert en dat is bij 
het belasten van reële vermogensinkomsten 
veel minder het geval. De bewindsman heeft 
overigens wel aangegeven op Prinsjesdag 
voor echte spaarders op de een of andere 
wijze een tegemoetkoming voor te stellen. 
Wellicht een hogere vrijstelling of een 
specifiek daarop gericht lager rendement. 
We zullen het zien. 

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl 
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Begin maart is het conceptwetsvoorstel 
“Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” 
ter consultatie aangeboden. De verwachte 
ingangsdatum is 1 januari 2022. Doel is het 
ontmoedigen van excessief lenen bij de 
eigen vennootschap.

Fictief regulier voordeel
Het kabinet meent dat 
aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) 
de mogelijkheid hebben om langdurig 
belastingheffing uit te stellen en in sommige 
gevallen zelfs te voorkomen. Dit kan door 
liquide middelen als lening te onttrekken in 
plaats van als dividend uit te keren. In het 
ergste geval gaat de eigen vennootschap 
failliet en beschikt de ab-houder over 
onvoldoende middelen om zijn schuld af te 
lossen. Het kabinet bestempelt deze praktijk 
als een vorm van belastingontwijking en wil 
ab-houders ontmoedigen om excessief van 
hun eigen vennootschapen te lenen. Per 
1 januari 2022 wordt aan het eind van elk 
kalenderjaar het totaal aan schulden van 
de ab-houder aan de eigen vennootschap 
berekend. Het deel van de schulden dat 
€ 500.000 overstijgt wordt vervolgens als 
fictief regulier voordeel in box 2 belast. 
Het kabinet verwacht dat de wijziging 
maximaal 3% van alle ab-huishoudens raakt 
(lees: een huishouden met één of meer 
ab-houders). Dit komt neer op 11.000 van 
de 355.000 ab-huishoudens, uitgaande 
van de aandeelhoudersspecificaties van 
de aangiftes vennootschapsbelasting 
over 2016.

Schuld is schuld
De berekening van het totaal aan schulden 
omvat in eerste instantie de schulden van 
de ab-houder en diens partner. Voor hen 
geldt een gezamenlijk maximumbedrag 
van € 500.000. Verder geldt het voorstel 
ook voor schulden van kinderen, ongeacht 
of zij minder- of meerderjarig zijn, en 
van ouders van de ab-houder of diens 
partner aan de eigen vennootschap. Voor 
de kinderen en ouders geldt per persoon 
het maximumbedrag van € 500.000. De 
zakelijkheid van de leningen doet voor de 
berekening niet ter zake. Volgens het kabinet 
gaat het erom dat, door de sterke invloed 
van het aandeelhouderschap, de ab-houder 
een voordeel geniet door gelden te kunnen 
onttrekken in de vorm van een lening. 
Voor wat betreft het begrip ‘schuld’ wordt 
aansluiting gezocht bij het civiele recht. 
De situatie kan zich echter voordoen dat 
een civielrechtelijke schuldverhouding 
fiscaalrechtelijk als uitdeling wordt 
gekwalificeerd, omdat reeds bij het aangaan 
van de schuld duidelijk was dat deze niet kan 
of niet zal worden afgelost. Een dergelijke 
schuld telt niet mee voor toepassing van 
de regeling, omdat reeds heffing in box 2 
heeft plaatsgevonden.

Excessief lenen:  
Fictief regulier voordeel
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Eigenwoningschulden
Het kabinet maakt een uitzondering voor 
leningen gebruikt ten behoeve van de eigen 
woning. Bestaande eigenwoningschulden 
mogen bij de berekening van het totaal 
aan schulden achterwege blijven. Voor 
eigenwoningschulden die vanaf 1 januari 
2022 ontstaan geldt als extra eis dat 
de lening moet zijn gezekerd met een 
recht van hypotheek ten behoeve van de 
vennootschap. De eis van hypothecaire 
zekerheid is ingegeven door de gedachte 
dat de eigen woning tot zekerheid van de 
schuld aan de eigen vennootschap strekt. 
De ab-houder kan anders de woning als 
onderpand geven aan bijvoorbeeld een 
bank om een consumptief krediet aan 
te trekken.
 
Goede verdragstrouw
De (voorgestelde) invoering van het fictief 
reguliere voordeel betekent dat de regeling 
ook van toepassing is op buitenlandse 
ab-houders. In dit verband rijst de vraag 
of de regeling in strijd komt met de goede 
verdragstrouw. Bij buitenlandse ab-houders 
is sprake van een grensoverschrijdend 
effect. Twee staten willen over hetzelfde 
vermogensbestanddeel heffen. Bij de ab-
houder is dit veelal een heffing over het 
uitgekeerde dividend. Deze problematiek 
lossen staten op door middel van 
belastingverdragen. Zo wordt onderling 
afgesproken in welke situaties welke staat 
mag heffen. Met het voorstel creëert het 
kabinet echter wel een heffingsbevoegdheid 
die eerst niet bestond en waarmee de 
verdragsluitende staten geen rekening 
hebben kunnen houden. Deze verschuiving 
in heffingsbevoegdheid brengt mogelijk een 
strijdigheid met de goede verdragstrouw 
met zich.

Kritiek
Het wetsvoorstel is over het algemeen 
slecht ontvangen en wordt op diverse 
punten onderworpen aan kritiek. Neem als 
voorbeeld het eerder genoemde aspect dat 
de zakelijkheid van de lening niet relevant is. 
De praktijk vindt dat het kabinet zakelijke en 
onzakelijke leningen onterecht op één hoop 
gooit. Ook acht de praktijk het wenselijk 
om voldoende ‘gedekte’ leningen te 
onderscheiden van onvoldoende ‘gedekte’ 
leningen. Verdient een lening met voldoende 
zekerheden immers niet een andere fiscale 
behandeling dan een tegenovergestelde 
situatie? En hoe zit het dan met leningen 
die voldoen aan de door de Belastingdienst 
zelf gestelde zakelijkheidseisen? Dit laatste 
in reactie op het argument dat het voor 
de Belastingdienst problematisch is het 
onderscheid in leningen te handhaven en 
te controleren. 

Daarnaast bestaat veel kritiek op de 
mogelijke dubbele heffing dat het fictief 
reguliere voordeel veroorzaakt op het 
moment dat de ab-aandelen worden 
verkocht. De schulden van de ab-houder 
aan de eigen vennootschap impliceren 
dat de vennootschap over één of meer 
vorderingen beschikt. Vorderingen zijn 
bezittingen en verhoging dus de waarde 
van de vennootschap. Deze waarde komt 
vervolgens tot uiting in de waarde van 
de aandelen en wordt belast wanneer 
de aandelen worden verkocht. Zo wordt 
een fictief regulier voordeel nogmaals 
in de heffing betrokken op het moment 
van vervreemding en leidt het dus tot 
dubbele heffing. Dit is vermijdbaar door de 
verkrijgingsprijs te verhogen met een bedrag 
gelijk aan het in aanmerking genomen 
fictief reguliere voordeel. Het kabinet staat 

dit echter alleen toe voor fictief reguliere 
voordelen over 2022. Dit betekent dat fictief 
reguliere voordelen na 2022 dubbel worden 
belast, namelijk op het moment dat het 
fictief reguliere voordeel zelf wordt belast 
en vervolgens op het moment dat de ab-
houder zijn aandelen verkoopt.

Kortom, de doelstellingen van het voorstel 
zijn duidelijk maar behoeven aanvullende 
bepalingen voor een gerechtvaardigde 
fiscale behandeling voor volstrekt zakelijke 
leningen met voldoende zekerheden en een 
effectievere voorkoming van dubbele heffing 
in het licht van dit voorstel.

R. Zeldenrust
088 288 8192
rzeldenrust@deloitte.nl

Taxtueel  | Excessief lenen: Fictief regulier voordeel



De Hoge Raad heeft drie arresten gewezen 
over de uitbetaling van dwangsommen 
aan ambtenaren. 

Werknemers bij de overheid (politie/
defensie) hebben bezwaar gemaakt bij 
hun werkgever tegen een beslissing over 
hun arbeidsvoorwaarden. De werkgever 
heeft op dat bezwaar niet tijdig beslist. 
Door toepassing van een wettelijke 
bepaling waren de werkgevers daarom 
een dwangsom verschuldigd aan de 
werknemers. De werkgevers hebben de 
dwangsom betaald en hierop loonheffingen 
ingehouden. De werknemers hebben de 
inhouding van loonheffing aangevochten en 
de Hoge Raad geeft hen gelijk. 

De Hoge Raad oordeelt dat een dergelijke 
dwangsom uitsluitend verschuldigd 
is door het bestuursorgaan in zijn 
hoedanigheid van bestuursorgaan. Daarbij 
is niet van belang of de aanvrager van een 
beschikking in een dienstbetrekking staat 
tot dat bestuursorgaan. De dwangsom 
vindt als zodanig geen grondslag in 
die dienstbetrekking en strekt niet tot 
nakoming van een uit die dienstbetrekking 
voortvloeiende verplichting, maar strekt 
uitsluitend tot naleving van de algemene 
verplichting van het bestuursorgaan om 
tijdig op een aanvraag te beslissen. De 
dwangsom vindt niet zozeer grond in de 
dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten 
loon moet worden aangemerkt.

Een heldere redenering 
De Hoge Raad oordeelde eerder dat de 
dwangsom die een niet-overheidswerkgever 
moest betalen aan een werknemer, 
omdat de betaling van het loon uitbleef, 
wel was aan te merken als belast loon. 
De staatssecretaris voerde dit arrest 
aan in de hier besproken procedures. 
Deze vergelijking gaat echter mank. Met 
een civiele dwangsom wordt een recht 
afgedwongen dat rechtstreeks voortvloeit 
uit de onderliggende dienstbetrekking. Het 
is een compensatie voor of vervanging van 
de betalingsverlichting op grond van de 
dienstbetrekking. Bij de dwangsom die in 
de onderhavige proefprocedures aan de 
orde is, is geen sprake van compensatie 
of vervanging. Deze dwangsom dient 
alleen als een prikkel om bestuursorganen 
aan te zetten tot snelle besluitvorming. 
Alle bezwaar makende burgers, ook niet-
overheidswerknemers, hebben er recht op 
als het bestuursorgaan te laat beslist.
Per 1 januari 2020 treedt naar verwachting 
de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) in werking, waardoor 
voor veel werknemers in overheidsdienst 
het civiele arbeids- en ontslagrecht gaat 
gelden en de bezwaarprocedure bij de eigen 
overheidswerkgever vervalt. De Wnra zal 
echter niet gelden voor politieambtenaren 
en militairen, rechterlijke macht en openbaar 
ministerie, en politieke ambtsdragers.

R. Noordenbos
088 288 5187
RNoordenbos@deloitte.nl

Dwangsom: geen loon
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Onlangs heeft de 
Hoge Raad een arrest 
gewezen waarin de 
vraag aan de orde 
kwam of een in 
privé ontwikkelde 
tool dient te worden 
gewaardeerd tegen de 
kostprijs of de waarde 
in het economische 
verkeer. 

Waardering bij 
inbreng goederen
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Casus 
In deze zaak werkte belanghebbende als 
systeemprogrammeur. In zijn privétijd 
ontwikkelde hij een tool die hij vanaf 
1992 gratis ter beschikking stelde aan 
zijn werkgever en collega’s. Naast de 
uren die hij erin steekt bedragen de 
voortbrengingskosten van de tool 
€ 5.000. Ten gevolge van technologische 
ontwikkelingen blijkt in 2003 dat de tool 
ruimere toepassingsmogelijkheden 
heeft. In 2012 koopt een externe partij 
licentierechten van de tool voor een prijs 
van € 100.000. 

De systeemprogrammeur waardeert de 
tool in 2011, ruim 19 jaar na ontwikkeling, 
op de balans van zijn onderneming op 
de naar zijn inschatting op dat moment 
geldende waarde in het economische 
verkeer die hij stelt op € 250.000. In 2012 
schrijft hij € 100.000 af op de tool en neemt 
deze afschrijving als aftrekpost op in zijn 
aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur 
corrigeert deze aftrekpost van € 100.000 
naar €5.000, omdat hij van mening is dat de 
tool op de openingsbalans dient te worden 
gewaardeerd tegen kostprijs (lees: de 
voortbrengingskosten). Hierdoor ontstaat 
een hogere fiscale winst waardoor meer 
inkomstenbelasting verschuldigd is door 
de systeemprogrammeur.

Goederen inbrengen vanuit privé
De hoofdregel luidt dat wanneer een 
belastingplichtige vanuit privé een goed 
inbrengt in zijn onderneming, deze tegen 
de waarde in het economische verkeer (in 
casu volgens belanghebbende €250.000) 
op de ondernemingsbalans gewaardeerd 
dient te worden. Als een goed echter is aan 
te merken als een nog niet gerealiseerde 
opbrengst uit ‘andere arbeid’, kunnen 
slechts de voortbrengingskosten/kostprijs 
(€5.000) geactiveerd worden. 

De systeemprogrammeur is van mening 
dat de tool is ontwikkeld in zijn privétijd 
en daarom in 2011 gewaardeerd moet 
worden op zijn ondernemingsbalans tegen 
de waarde in het economische verkeer. De 
inspecteur is echter van mening dat sprake 
is van ‘andere arbeid’ en dat de tool daarom 
gewaardeerd dient te worden op kostprijs. 
In geschil is derhalve of de waarde van de 
tool kwalificeert als nog niet gerealiseerde 
opbrengst uit andere arbeid. Het fiscale 
belang is daarin gelegen dat een lagere 
activering op de balans zal leiden tot een 
lager afschrijvingspotentieel, wat resulteert 
in een hogere fiscale winst en belastingdruk. 

Inkomsten uit andere arbeid 
De voormalige Wet op de 
inkomstenbelasting kende tot 1 januari 
2001 een categorie genaamd ‘inkomsten uit 
andere arbeid’. Deze categorie was bedoeld 
om inkomsten anders dan uit onderneming 
en dienstbetrekking in de heffing van de 
inkomstenbelasting te betrekken. Uit de 
jurisprudentie volgt dat cumulatief aan 
drie voorwaarden dient te worden voldaan 
op het moment van het verrichten van de 
arbeid wil hiervan sprake zijn: 
1. de belastingplichtige verricht arbeid; 
2. neemt hiermee deel aan het 

economische verkeer; en
3. beoogt hiermee geldelijke voordelen 

te behalen. 

Ten aanzien van de derde voorwaarde geldt 
dat de belastingplichtige het voordeel zelf 
moet beogen (subjectief), maar daarnaast 
dat dit voordeel ook redelijkerwijs te 
verwachten is (objectief). 

Met ingang van 1 januari 2001 worden 
inkomsten uit andere arbeid aangeduid 
als resultaat uit overige werkzaamheden 
(hierna: ROW). Net als bij winst uit 
onderneming, dienen goederen die 

Taxtueel  | Waardering bij inbreng goederen
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Hoge Raad 
De Hoge Raad oordeelt dat het Hof de 
voorwaarden voor de kwalificatie van 
andere arbeid niet voldoende heeft getoetst 
c.q. heeft gemotiveerd. Om deze reden 
wordt de zaak doorverwezen naar Hof 
‘s-Hertogenbosch. Hof ‘s-Hertogenbosch 
dient uit te zoeken of sprake is geweest van 
andere arbeid aan de hand van de hiervoor 
genoemde voorwaarden. De Hoge Raad 
schetst vanwege de onvolledigheid van 
de beoordeling van het Hof nogmaals de 
voorwaarden voor ‘andere arbeid’. 

Slot 
Het is maar de vraag of Hof 
‘s-Hertogenbosch ook tot de conclusie zal 
komen dat sprake is van andere arbeid. 
Wanneer arbeid op een hobbymatige 
wijze wordt verricht en er geen vergoeding 
tegenover staat, is de kans kleiner dat wordt 
voldaan aan de voorwaarde van deelname 
aan het economische verkeer. Ook of het 
uiteindelijk genoten voordeel in 2012 ten 
tijde van de ontwikkeling van de tool (1992) 
redelijkerwijs te verwachten was, is lastig in 
te schatten. Het is met name gelet op deze 
twee aspecten niet ondenkbaar dat Hof 
’s-Hertogenbosch de systeembeheerder in 
het gelijk zal stellen. 

Mevrouw A. Talsma
088 288 2543
ATalsma@deloitte.nl

samenhangen met het ROW bij aanvang van 
de werkzaamheid op de openingsbalans te 
worden geactiveerd. 

Rechtbank en Hof 
Of wordt voldaan aan de eerste voorwaarde 
voor andere arbeid is in dit geval niet 
in geschil, omdat vaststaat dat de 
systeembeheerder de tool door middel 
van zijn eigen arbeid heeft ontwikkeld. 
Hiermee is echter niet automatisch 
sprake van ‘andere arbeid’, hiervoor 
moet namelijk ook aan de overige twee 
voorwaarden worden voldaan. Desondanks 
oordelen de Rechtbank en het Hof dat 
sprake is van ‘andere arbeid’, omdat de 
systeemprogrammeur door inbreng van de 
tool in zijn onderneming alsnog opbrengsten 
geniet van arbeid die hij al in het verleden 
heeft verricht.

Als gevolg hiervan wordt geacht dat vanaf 
het moment van ontwikkeling sprake is 
van het verrichten van andere arbeid. 
Ten gevolge van de wetswijziging per 1 
januari 2001 gaat de ontwikkeling van de 
tool vanaf deze datum kwalificeren als 
een werkzaamheid. De waarde van de 
tool moet op dat moment geactiveerd 
worden op de openingsbalans tegen de 
kostprijs. Wanneer de werkzaamheid 
uitgroeit tot een onderneming, wordt de 
werkzaamheid niet gestaakt, maar fiscaal 
geruisloos doorgeschoven. Dit betekent dat 
de tool niet mag worden ingebracht tegen 
de waarde in het economische verkeer, 
maar tegen de historische kostprijs van € 
5.000. De inspecteur wordt derhalve in het 
gelijk gesteld.

Taxtueel  | Waardering bij inbreng goederen
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In twee vergelijkbare zaken is beslist dat het 
aangaan van een overeenkomst van maatschap 
met een persoon op hoge leeftijd fiscaal geen 
probleem oplevert.

Maatschap
Op dit moment ligt het conceptwetsvoorstel 
‘Modernisering personenvennootschappen’ 
van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid voor, waarin aan de maatschap 
rechtspersoonlijkheid wordt toegekend. 
Tot op heden is de maatschap echter een 
civiel-juridische samenwerkingsvorm zonder 
rechtspersoonlijkheid. De maten kunnen 
geld, (genot van) goederen en arbeid 
inbrengen voor de onderneming van de 
maatschap. In de meeste gevallen komt deze 
onderneming voor gezamenlijke rekening 
en risico van de maten. Veelal wordt door 
de maten een winstverdeling afgesproken. 
Als dat niet het geval is, vindt winstverdeling 
plaats op basis van de (waarde van de) 
inbreng van de maten. Voor wat betreft de 
aansprakelijkheid geldt dat in principe alleen 
de maat die de betreffende verplichting 
aangaat, aansprakelijk is. Uitzonderingen 
hierop zijn wanneer de maten elkaar hebben 
gemachtigd met een volmacht voor het 
doen van (bepaalde) rechtshandelingen 
en/of als besloten is om tezamen een 
rechtshandeling te doen. Wanneer sprake is 
van de hiervoor genoemde situaties, zijn de 
maten voor gelijke delen aansprakelijk voor 
de schulden van de maatschap.

Voor de belastingheffing geldt dat de 
maatschap een transparante entiteit is. 
Anders gezegd, niet de maatschap zelf, 
maar elk van de maten wordt individueel 
in de heffing van de inkomstenbelasting 
betrokken voor zijn aandeel in de 

winst van de maatschap. Om voor de 
ondernemersfaciliteiten van box 1 van 
de inkomstenbelasting in aanmerking 
te komen, zal de desbetreffende maat 
zelfstandig dienen te voldoen aan de 
vereisten die daarvoor gelden. 

Oordeel Rechtbank
Begin dit jaar heeft een rechtbank in twee 
vergelijkbare zaken een oordeel gegeven 
over het aangaan van een overeenkomst van 
maatschap met een 92-jarige respectievelijk 
een 80-jarige. In beide gevallen gaat het om 
een maatschap in de familiaire sfeer. In de 
ene zaak betreft het een 92-jarige ouder en 
diens kinderen en in de andere zaak gaat 
het om een 80-jarige ouder en diens kind 
en schoonkind. In beide zaken staat niet ter 
discussie dat:
1. de maatschap in civielrechtelijke zin 

aanwezig is, met alle daaraan verbonden 
rechten en verplichtingen voor de 
maten;

2. de gemaakte afspraken zakelijk zijn;
3. de belanghebbenden voldoen aan de 

voorwaarden voor ondernemerschap in 
de zin van de inkomstenbelasting.

De belanghebbenden en de belastingdienst 
verschillen van mening over het 
realiteitsgehalte van de maatschap. Het 
argument van de belastingdienst is dat uit 
de hoge leeftijd van de belanghebbenden 
afgeleid kon worden dat met het aangaan 
van de overeenkomst van maatschap alleen 
het behalen van een incidenteel fiscaal 

Leeftijd: geen restrictie 
voor maatschap
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voordeel wordt beoogd, met name voor 
de heffing van schenk- en erfbelasting. 
Door het ondernemerschap van 
belanghebbende als gevolg van het aangaan 
van de maatschap wordt toepassing 
van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de 
schenk- en erfbelasting mogelijk. Met 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt 
onder voorwaarden de verkrijging van 
ondernemingsvermogen op grond 
van erfrecht of schenking, (deels) 
vrijgesteld. Als fiscaal gezien geen 
maatschap tot stand is gekomen, omdat 
sprake is van een schijnhandeling, zou 
er geen ondernemerschap bestaan 
voor belanghebbenden, waardoor de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van 
toepassing kan zijn. 

Op grond van de feiten en omstandigheden 
oordeelt de rechtbank, kort gezegd, dat 
geen sprake is van een schijnhandeling. Met 
de feitelijke rechtshandelingen (het aangaan 
van de overeenkomst van maatschap en 
de inbreng van de onroerende zaken) is 
een overeenkomst van maatschap met alle 
bijbehorende gevolgen beoogd. De enkele 
mogelijkheid dat op een later moment 
eventueel gebruik gemaakt zal worden 
van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in 
de schenk- en erfbelasting, leidt niet 
tot de conclusie dat (uitsluitend) een 
(incidenteel) fiscaal voordeel wordt beoogd. 
Als vastgesteld is dat sprake is van fiscaal 
ondernemerschap, kan gebruik gemaakt 
worden van deze fiscale tegemoetkomingen. 
Verder merkt de rechtbank op dat voor de 
inkomstenbelasting de gevolgen van de 
rechtshandelingen een permanent karakter 
hebben en niet slechts incidenteel van 
aard zijn. 

Leeftijdsdiscriminatie?
In beide zaken staat vast dat wordt 
voldaan aan de vereisten van fiscaal 
ondernemerschap. Toch probeert de 
belastingdienst – bij voorbaat – de toegang 
tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de 
schenk- en erfbelasting te blokkeren. Dit 
op basis van, kort gezegd, de leeftijd van de 
belanghebbenden. Het lijkt er dus op dat 
de belastingdienst op grond van leeftijd 
een stokje heeft proberen te steken voor 
het eventuele toekomstige gebruik van 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Dit is 
opvallend, aangezien niet ter discussie staat 
dat sprake is van fiscaal ondernemerschap 
en daarmee de wettelijke toegang tot de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Overigens 
kennen deze faciliteiten hun eigen 
bepalingen in de schenk- en erfbelasting om 
misbruik te voorkomen.

Afsluitend
De rechtbank stelt – terecht – de 
belanghebbenden in het gelijk. De (hoge) 
leeftijd van de belanghebbenden, daarin 
besloten de mogelijk kortstondigheid van de 
samenwerking, vormen in de onderhavige 
zaken geen beperking voor de fiscale 
behandeling van de overeenkomst van 
maatschap. De beoogde overeenkomst van 
maatschap moet dus zowel civielrechtelijk 
als fiscaalrechtelijk in aanmerking genomen 
worden, met alle bijbehorende (toekomstige) 
gevolgen voor de inkomstenbelasting alsook 
de schenk- en erfbelasting. 

Mevrouw W.Y. Su
088 288 2997
wsu@deloitte.nl
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Het onderscheid tussen een onzakelijke lening en een 
bodemlozeputlening is niet altijd duidelijk. De rechter 
heeft onlangs enige duidelijkheid geschapen.

De onzakelijke lening
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In een recente zaak heeft de rechtbank 
zich moeten uitlaten over hoe een 
tweetal leningen tussen twee verbonden 

vennootschappen (met dezelfde 
aandeelhouder) behandeld dienden te 
worden. De inspecteur stelde dat sprake 
was van ofwel een bodemlozeputlening, 
ofwel een onzakelijke lening. De rechtbank 
oordeelde dat sprake was van een 
onzakelijke lening en dat de afwaardering 
van de leningen niet ten laste mocht komen 
van het fiscale resultaat.

Bodemlozeputlening
In beginsel zal voor fiscale doeleinden 
altijd de civielrechtelijke vorm van een 
geldverstrekking gevolgd worden. 
Hierop heeft de Hoge Raad echter drie 
uitzonderingen geformuleerd. Dit zijn de 
schijnlening, de deelnemerschapslening en 
de bodemlozeputlening. Als sprake is van 
een van deze drie vormen, dan wordt de 
lening als eigen vermogen behandeld. Dit 
betekent dat rente fiscaal niet meer als rente 
wordt gezien, maar als (verkapt) dividend 
of (informeel) kapitaal (afhankelijk van 
tussen welke partijen de geldverstrekking 
is gedaan). Een lening wordt gekwalificeerd 
als een bodemlozeputlening indien op 
het moment van het verstrekken van de 
lening al duidelijk is dat deze niet meer 
terugbetaald zal worden.

Onzakelijke lening
Ook vennootschappen die met elkaar 
verbonden zijn, bijvoorbeeld omdat 
ze dezelfde aandeelhouder hebben, 
kunnen met elkaar handelen. Voor de 
vennootschapsbelasting is dan wel van 
belang om te onderzoeken of de verbonden 
vennootschappen zakelijk met elkaar 
handelen. Als dit niet het geval is, dient 
namelijk een correctie plaats te vinden 
voor fiscale doeleinden. Dit principe 
geldt ook voor geldleningen. Eerst moet 
worden onderzocht of een derde de lening 
zou hebben verstrekt onder dezelfde 
omstandigheden. Als dit niet het geval is, 

wordt eerst bekeken of een correctie van 
het rentepercentage, waarbij alle andere 
voorwaarden en omstandigheden hetzelfde 
blijven, ervoor kan zorgen dat het een lening 
wordt die een derde wel zou verstrekken. 

Als geen zakelijke rente kan worden 
vastgesteld of als een zakelijke rente 
dusdanig hoog zou zijn dat deze in wezen 
winstdelend wordt, is sprake van een 
onzakelijke lening. Het gevolg daarvan is 
tweeledig. Voor fiscale doeleinden wordt 
alsnog een zakelijke rente vastgesteld. Deze 
rente wordt bepaald door te doen alsof 
een groepsvennootschap borg staat voor 
de lening en vervolgens te bekijken wat 
de rente zou zijn die een onafhankelijke 
derde partij voor een soortgelijke lening 
zou vragen. Daarnaast is een mogelijk 
afwaarderingsverlies op een onzakelijke 
lening niet aftrekbaar. 

De casus
In casu had een vennootschap twee 
leningen verstrekt aan een andere 
vennootschap. Beide vennootschappen 
hadden dezelfde aandeelhouder. De 
leningen zijn verstrekt op aandringen 
van de bank, omdat de resultaten van de 
debiteur tegenvielen. Op enig moment 
wilde de crediteur de vorderingen 
afwaarderen en ten laste van zijn winst 
brengen. De inspecteur accepteerde deze 
afwaarderingen niet en stelde dat sprake 
was van ofwel een bodemlozeputlening 
ofwel een onzakelijke lening.

De inspecteur had aangevoerd dat de 
debiteur een aantal jaren van verlies achter 
de rug had en dat de prognoses, die wel 
een positief beeld lieten zien, niet waren 
gebaseerd op een reële verwachting. De 
rechtbank oordeelde echter dat uitgegaan 
mocht worden van de prognoses, omdat 
deze opgesteld waren door een extern 
adviesbureau. Daarnaast achtte de 
rechtbank van belang dat de bank, die 
ook vorderingen had op de debiteur, op 

dat moment nog geen aanleiding zag om 
haar bestaande leningen te beëindigen. De 
rechtbank oordeelde dus dat geen sprake 
was van een bodemlozeputlening.

De rechtbank was wel van mening dat 
sprake was van een lening die een 
onafhankelijke derde onder dezelfde 
voorwaarden en omstandigheden niet 
zou hebben verstrekt. De rechtbank 
hechte daarbij waarde aan het feit dat de 
resultaten en het eigen vermogen van de 
debiteur negatief waren en dat de bank nog 
een forse vordering op de debiteur had. 
Vervolgens onderzocht de rechtbank of het 
rentepercentage aangepast kon worden 
om de lening wel zakelijk te maken. Omdat 
de bank van de crediteur een bepaald 
rentepercentage eiste, vond de rechtbank 
dat het rentepercentage niet aangepast 
kan worden, zonder dat de andere 
omstandigheden ook veranderden. Bij het 
aanpassen van het rentepercentage zou de 
bank immers niet meer al zijn vorderingen 
op de debiteur laten uitstaan. Er was dus 
sprake van een onzakelijke lening en het 
afwaarderingsverlies mocht niet ten laste 
komen van het fiscale resultaat.

Tot slot
Bij het aangaan van leningen tussen 
gelieerde partijen is dus voorzichtigheid 
vereist. Op het moment van aangaan kan 
het zijn dat er nog geen vuiltje aan de lucht 
is. Als de crediteur op enig moment een 
dergelijke lening wil afwaarderen, kan dat 
echter tot vragen leiden. Dan is het handig 
als bij het aangaan van de lening al goed is 
gekeken naar de voorwaarden van de lening 
en de fiscale gevolgen van die voorwaarden.

J.W.M. Verbaarschot MSc
088 288 6021
joverbaarschot@deloitte.nl
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De rechtbank Gelderland besliste dat bij een huwelijk aangegaan onder 
beperkte gemeenschap van goederen geen sprake is van een schenking. 
Er werd niet voldaan aan het vereiste dat sprake moet zijn van een 
voltooide waardeverschuiving.

Feitencomplex
Eiseres en haar echtgenoot (hierna 
respectievelijk X en Y) trouwden in 2008 
onder huwelijkse voorwaarden. Direct 
voorafgaand aan het huwelijk bedroeg 
het vermogen van X € 1.000.000 en van 
Y € 150.000.000. Zij spraken af dat de 
vermogens gescheiden zouden blijven. 
Het enige goed dat wel tot een beperkte 
gemeenschap zou behoren was een en/of-
rekening. Vervolgens stortte Y € 10.000.000 
op deze rekening. In de jaren na 2008 
namen X en Y een aantal keren gelijke 
bedragen van de rekening op. In 2012 heeft 
Y € 600.000 meer opgenomen van de en/
of-rekening. De huwelijkse voorwaarden 
wijzigden gedurende het huwelijk niet. In 
2012 kwam Y te overlijden. De inspecteur 
meent dat X door het sluiten van het 
huwelijk in 2008 recht heeft gekregen op 
een bedrag van € 5.000.000. Daarom legt hij 
een navorderingsaanslag schenkbelasting 
aan X op.

Oude jurisprudentie
De rechtbank baseert haar uitspraak op 
arresten van de Hoge Raad uit 1959 en 
1971. In beide arresten ging het om een 
wijziging van de huwelijksvoorwaarden 
tijdens het huwelijk, waardoor een 
algehele gemeenschap van goederen 
ontstond. De Hoge Raad overwoog dat 
bij een gemeenschap van goederen een 
gezamenlijke eigendom ontstaat, waarbij 
partijen gebonden zijn door de regels die de 
verhouding van de huwelijksgemeenschap 
beheersen. Een echtgenoot kan niet 
over het gemeenschappelijke vermogen 
beschikken als een afzonderlijk aan hem 
toekomend vermogensbestanddeel, 
zolang die gemeenschap niet is beëindigd. 
Van een schenking is bij het aangaan van 
een algehele gemeenschap dan ook geen 
sprake. Er wordt namelijk niet voldaan 
aan het vereiste dat er een voltooide 

waardeverschuiving moet zijn van de ene 
aan de andere echtgenoot.

Geen verschil tussen beperkte of 
algehele gemeenschap
De casuspositie van de twee aangehaalde 
arresten verschilt met die van de 
onderhavige zaak. In de onderhavige zaak 
is sprake van een beperkte gemeenschap 
direct bij aanvang van het huwelijk. 
Desalniettemin ziet de rechtbank aanleiding 
om de hiervoor genoemde arresten toe 
te passen. De rechtbank overweegt dat 
bij het aangaan van een huwelijk in de 
regel geen sprake is van een schenking. 
Het aangaan van een huwelijk is immers 
gericht op het in het leven roepen van een 
familierechtelijke rechtsbetrekking en niet 
op het verrichten van een schenking. In 
zoverre is het onverschillig of sprake is van 
een beperkte of algehele gemeenschap. 
Voor wat betreft de en/of-rekening is het 
enkele feit dat deze wordt geopend en 
één echtgenoot daarop een bedrag stort 
onvoldoende voor het aannemen van een 
voltooide waardeverschuiving. Bij een 
gemeenschap van bankrekening behoren 
immers ook de toekomstige baten en lasten. 
Ten tijde van het aangaan van het huwelijk 
kon dus nog niet worden vastgesteld of en 
tot welk bedrag bij een mogelijke opheffing 
van de gemeenschap aanspraken op enig 
vermogen bestonden.

Handelen alsof sprake is van 
gemeenschappelijk vermogen
De inspecteur stelde dat de echtgenoten 
niet hadden gehandeld alsof sprake was 
van een gemeenschap van een en/of-
rekening, maar van een gemeenschappelijk 
vermogen van € 10.000.000. Het feit dat de 
echtgenoten in de regel evenveel opnamen 
van de rekening zou er mede voor pleiten 
dat het zeker was dat X vanaf het moment 
van sluiten van het huwelijk recht had op 

een bedrag van € 5.000.000. De rechtbank 
volgt de inspecteur in zijn betoog, maar 
verbindt hieraan geen gevolgen. Ook 
als wordt aangesloten bij de feitelijke 
uitvoering van de door de echtgenoten 
gemaakte afspraken, is nog geen sprake 
van een voltooide vermogensverschuiving. 
Zoals uiteengezet in de feiten had Y in 
2012 € 600.000 meer opgenomen van 
de en/of-rekening. X heeft verklaard 
dat Y voorafgaand aan zijn overlijden 
nog schenkingen aan derden wenste te 
doen. Y had daarom met X afgesproken 
dat hij € 600.000 van de en/of-rekening 
mocht opnemen, maar dit bedrag wel 
moest terugstorten. De rechtbank achtte 
aannemelijk dat in de omgekeerde situatie 
ook X verplicht was geweest om het 
opgenomen bedrag terug te storten. X 
kon volgens de rechtbank dus niet vrijelijk 
beschikken over het vermogen. 

Vervolg?
Het aangaan van een huwelijk onder enige 
vorm van gemeenschap van goederen 
leidt in de regel niet tot een schenking. 
Wat deze zaak interessant maakt, is het 
verschil in vermogen tussen X en Y van € 
149.000.000 en het overlijden van Y vrij 
kort na het aangaan van het huwelijk. Toch 
zou dat geen invloed moeten hebben op 
de principiële vraag of er al een voltooide 
vermogensverschuiving heeft plaatsgehad. 
De inspecteur heeft hoger beroep ingesteld, 
dus het is afwachten of het oordeel van de 
rechtbank in hoger beroep standhoudt. 

mr. Dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen op het gebied van de 
jaarwinstbepaling. Daarin stond de vraag centraal of een belastingplichtige een 
gerealiseerd verlies op een valutatermijncontract mocht nemen, hoewel daartegenover 
een latente winst stond op de vordering in vreemde valuta ter afdekking waarvan het 
termijncontract was aangegaan. 

Verkoop deelnemingen
De zaak handelde over een fiscale 
eenheid vennootschapsbelasting, 
waarvan X de moedermaatschappij was. 
Dochtermaatschappij D verkocht op 21 
april 2008 twee van haar deelnemingen 
aan een derde tegen schuldigerkenning van 
de koopprijs. De eerste vordering bedroeg 
$ 23 mln. en was ineens aflosbaar op 21 
april 2009. De tweede vordering bedroeg $ 
170 mln. en was aflosbaar in drie jaarlijkse 
termijnen (na respectievelijk twee, drie en 
vier jaar). De fiscale eenheid waardeerde 
deze vorderingen per ultimo 2008 op de 
historische dollarwisselkoers. 

Valutatermijncontracten
Ter afdekking van het valutarisico is een 
tweetal valutatermijncontracten aangegaan 
voor een bedrag van $ 193 mln. Het eerste 
contract betrof de periode 30 mei 2008 tot 
3 december 2008 en heeft bij afwikkeling in 
2008 geresulteerd in een verlies van circa 
€ 24 mln. Dit bedrag is ten laste gebracht 
van de winst. Het tweede contract zag op 
de periode 3 december 2008 – 21 april 
2009 (de aflossingsdatum van de eerste 
vordering). De latente winst die per ultimo 
2008 in dit contract aanwezig was, is niet in 
de aangifte over 2008 verantwoord.

De inspecteur heeft het verlies op het in 
2008 afgewikkelde valutatermijncontract 
niet in aftrek toegelaten. Tevens heeft 
hij de tot 30 mei 2008 (aanvangsdatum 
eerste valutatermijncontract) opgetreden 
waardestijging van de dollarvorderingen 
tot de winst gerekend, aangezien deze 
zijns inziens door het aangaan van een 
valutatermijncontract als gerealiseerd moet 
worden beschouwd. 

Hof Den Bosch heeft naar aanleiding hiervan 
geoordeeld dat de dollarvordering en de 
valutatermijncontracten in samenhang 
gewaardeerd dienen te worden. Nu 
tegenover het gerealiseerde verlies op het 
eerste termijncontract een ten minste even 
grote latente winst op de dollarvorderingen 
stond, is verliesneming niet toegestaan. 
De tweede stelling van de inspecteur werd 
echter alleen ten aanzien van de eerste 
vordering gehonoreerd. Van die tweede 
vordering stond op balansdatum namelijk 
niet vast dat het valutarisico gedurende de 
gehele looptijd zou worden afgedekt. Beide 
partijen zijn in cassatie gegaan.
 
Samenhangende waardering
De Hoge Raad stelt voorop dat 
vermogensbestanddelen in samenhang 
moeten worden gewaardeerd als 
de waardeontwikkelingen van die 
vermogensbestanddelen in grote mate met 
elkaar correleren, dat wil zeggen binnen 
een bandbreedte van 80% tot 125%. Deze 
waarderingsverplichting strekt ertoe te 
voorkomen dat verliezen tot uitdrukking 
worden gebracht die in werkelijkheid niet zijn 
geleden, omdat zij tegenover (vrijwel) gelijke 
winsten op andere vermogensbestanddelen 
staan. Vervolgens overweegt ons hoogste 
rechtscollege dat de waarde van een 
vastrentende vordering in vreemde valuta 
afhankelijk is van verschillende factoren, 
zoals de marktrente, het debiteurenrisico 
en het wisselkoersrisico. Aangezien al 
deze risico’s afzonderlijk kunnen worden 
afgedekt, moet de vraag of samenhangende 
waardering tussen een vordering en een 
dekkingsinstrument vereist is voor elk risico 
afzonderlijk beoordeeld worden. Slechts de 
afgedekte risico’s mogen het fiscale resultaat 
niet beïnvloeden. 

De Hoge Raad onderschrijft het oordeel 
van Hof Den Bosch dat vanwege de nauwe 
samenhang tussen de dollarvorderingen 
en het afdekkingsinstrument geen verlies 
mag worden genomen ter zake van het in 
2008 afgewikkelde valutatermijncontract, 
aangezien tegenover het gerealiseerde 
verlies een minstens even grote latente 
winst staat op de dollarvorderingen. Hieraan 
doet niet af dat nog sprake is van een 
ongerealiseerde valutawinst, zelfs niet als 
realisatie niet direct mogelijk is, of slechts 
tegen een discount, vanwege de moeilijke 
verhandelbaarheid van de vorderingen.

Winstrealisatie 
De Hoge Raad gaat ook mee in de 
hofuitspraak ten aanzien van de tot 30 
mei 2008 opgetreden waardestijging van 
de eerste dollarvordering. Indien op enig 
moment de vereiste ‘hedge’ tot stand 
komt, waardoor het zo goed als zeker is dat 
een voordien opgetreden waardestijging 
zal worden gerealiseerd, schrijft goed 
koopmansgebruik directe winstneming voor. 
Een andere opvatting zou in strijd zijn met 
het realiteitsbeginsel.

Conclusie
Een belangrijke les uit dit arrest is dat 
verliesneming bij in samenhang te 
waarderen activa en passiva ook niet is 
toegestaan voor zover tegenover een 
gerealiseerd verlies een latente winst 
staat, zelfs niet als die winst moeilijk te 
verzilveren is. Verder is duidelijk geworden 
dat de Hoge Raad per af te dekken risico 
bekijkt of samenhangende waardering 
moet plaatsvinden.

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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Waardestijging in het zicht 
van overlijden is volgens 
de Hoge Raad belast met 
erfbelasting.

Waardestijging 
aandelen 
belast met 
erfbelasting
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Waardestijging aandelen
In het vorige nummer ben ik ingegaan op de 
procedure over een zaak die gaat over de 
heffing van erfbelasting bij de waardestijging 
van aandelen. Inmiddels is in deze zaak 
arrest gewezen door de Hoge Raad. Het gaat 
over een erflaatster die op 31 juli 2015 is 
overleden. Drie maanden daarvoor bleek ze 
ongeneeslijk ziek te zijn. De erflaatster had 
bij haar zoon een lijfrente bedongen. Deze 
verplichting behoorde tot het vermogen 
van de vennootschap waarvan de zoon 
alle aandelen hield. Door het overlijden 
van zijn moeder zijn de aandelen van 
de zoon in waarde gestegen, omdat de 
lijfrenteverplichting is geëindigd. In de wet 
staat een bepaling die de waardestijging van 
aandelen als gevolg van het overlijden van 
een familielid in de heffing betrekt.

In deze zaak ging het om de vraag hoe groot 
de waardestijging is die met erfbelasting 
wordt belast. De zoon meent dat de 
waardestijging van zijn aandelen voor een 
groot deel heeft plaatsgevonden vóór het 
overlijden van erflaatster. Zodra bekend is 
geworden dat zijn moeder ernstig ziek is 
geworden, is de werkelijke waarde van de 
lijfrenteverplichting lager dan de last die 
op de balans van de vennootschap staat. 
Een derde zou daardoor vanaf dat moment 
al meer voor de aandelen hebben willen 
betalen. Zowel de rechtbank als het hof 
komen tot de conclusie dat niet alleen de 
directe waardestijging door het overlijden 
wordt belast, maar ook de waardestijging die 
daarvoor is ontstaan vanwege de ernstige 
ziekte van moeder. De advocaat-generaal 
sluit zich in zijn advies aan de Hoge Raad 
daarbij aan.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad wijkt evenmin af van de 
oordelen van de lagere rechters. Uit 
de wetsgeschiedenis leidt hij af dat het 
de bedoeling van de wetgever is om 
voor een gelijke behandeling te zorgen 
tussen de situatie dat de erflater zelf de 
aandelen houdt in de vennootschap met 
de lijfrenteverplichting en de situatie dat 
de aandelen in handen zijn van een ander. 
Om dat doel te bereiken moet in deze 
casus bij het bepalen van de te belasten 
waardestijging ook rekening worden 
houden met de waardestijging die vóór het 
overlijden heeft plaatsgevonden vanwege 
een lagere levensverwachting van de 
verzekerde. 

Logisch?
De Hoge Raad baseert zijn oordeel in deze 
zaak op het doel van de wettelijke bepaling 
die de waardestijging van aandelen belast. 
Die bepaling is destijds ingevoerd om een 
einde te maken aan constructies waarbij 
de erflater in het zicht van overlijden 
aandelen in een vennootschap met 
oudedagsvoorziening overdraagt aan zijn 
erfgenamen. Als vervolgens de erflater 
overlijdt, blijft de sterftewinst voor de 
erfgenamen onbelast. In deze zaak was het 
duidelijk dat een deel van de waardestijging 
van de aandelen reeds had plaatsgevonden 
vóór het overlijden van moeder. Bovendien 
waren de aandelen niet in het zicht van 
overlijden overgedragen aan de zoon. Gelet 
op het doel van de wettelijke regeling was er 
dus geen reden om de waardestijging met 
erfbelasting te belasten.

Gevolgen
Het belangrijkste gevolg van het arrest is 
dat blijkbaar de waardestijging over een 
bepaalde periode in de heffing moet worden 
betrokken. Dat is opmerkelijk, omdat in de 
wetsgeschiedenis juist is opgemerkt dat 
de waardestijging van de aandelen die is 
opgetreden tijdens het leven van de erflater 
niet in de heffing wordt betrokken. Daarom 
is in de wetsgeschiedenis opgemerkt 
dat de waardestijging bepaald dient te 
worden op het verschil tussen de waarde 
van de aandelen op het tijdstip vóór en 
het tijdstip na het overlijden. Nu de Hoge 
Raad die benadering heeft losgelaten, rijst 
de vraag welke eerdere waardestijgingen 
wel meetellen en welke niet. Het lijkt 
erop dat de Hoge Raad wil aansluiten bij 
de boekhoudkundige verwerking van de 
pensioenvoorziening op het niveau van de 
vennootschap. Dan blijft echter de vraag 
hoever daarbij moet worden teruggegaan in 
de tijd. Stel dat moeder in het onderhavige 
geval ondanks haar ziekte niet in 2015, maar 
in 2018 zou zijn overleden. Onduidelijk is 
of de waardestijging uit 2015 dan alsnog 
belast zou worden met erfbelasting bij 
het overlijden in 2018. Dat zou wel een 
vergaande consequentie zijn, omdat de 
erfbelasting normaliter aanknoopt bij het 
tijdstip van overlijden en niet over een 
periode wordt geheven. Kortom, met dit 
arrest is nog niet alles opgehelderd.

mr. dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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In het belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika is een 
meestbegunstigingsbepaling opgenomen. Als gevolg daarvan 
moet een gunstigere bepaling in een ander belastingverdrag 
van Zuid-Afrika ook op Nederland worden toegepast.

Een meestbegunstigingsclausule 
verplicht een verdragsland 
tot het toepassen van een 

gunstiger bronbelastingtarief, of tot 
heronderhandeling van een reeds 
gesloten belastingverdrag, als dat 
verdragsland met een andere staat 
een gunstiger tarief overeenkomt. In 
feite geven verdragsluitende staten 
door het overeenkomen van een 
meestbegunstigingsclausule op 
voorhand bepaalde heffingsrechten prijs. 
Nederland is dan ook terughoudend 
met het overeenkomen van 
meestbegunstigingsclausules. In het verdrag 
tussen Nederland en Zuid-Afrika is evenwel 
een dergelijke bepaling opgenomen. Recent 
heeft de Hoge Raad arrest gewezen over het 
toepassingsbereik van deze bepaling. 

Dividenduitkering
Een in Zuid-Afrika gevestigde vennootschap 
hield alle aandelen in een in Nederland 
gevestigde vennootschap. De Nederlandse 
vennootschap keerde een dividend uit. 
Op dit dividend zou naar nationaal recht 
15% dividendbelasting moeten worden 
ingehouden. Het dividendbelastingtarief 
werd, onder toepassing van het 
toepasselijke belastingverdrag, verlaagd 
tot 5%. Belanghebbende verzocht 
om teruggaaf van de ingehouden 
dividendbelasting met een beroep op de 
meestbegunstigingsclausule. De clausule 
houdt in dat als Zuid-Afrika na het sluiten 
van het verdrag met Nederland een verdrag 
sluit met een ander land, dat ertoe leidt 
dat een Zuid-Afrikaanse vennootschap 
over een dividenduitkering een lager 
tarief aan bronbelasting mocht inhouden, 
deze gunstigere behandeling ook zou 
gelden onder het belastingverdrag tussen 

Nederland en Zuid-Afrika. Onder een ‘lager 
tarief’ werd tevens verstaan de toekenning 
van een vrijstelling of het hanteren van een 
lagere grondslag.

Protocol
Na het sluiten van het verdrag met 
Nederland sloot Zuid-Afrika een protocol 
waardoor het belastingverdrag met 
Zweden werd aangepast. Het protocol 
beperkte het bronbelastingtarief op 
dividenduitkeringen tot 5%, net als onder 
het verdrag met Nederland, maar bevatte 
ook een meestbegunstigingsclausule. 
Deze was vergelijkbaar met de 
meestbegunstigingsclausule in het verdrag 
met Nederland, maar was niet beperkt 
tot later gesloten belastingverdragen. 
Omdat Zuid-Afrika op dat moment al 
andere verdragen kende die voorzagen in 
een bronheffingsvrijstelling moest deze 
vrijstelling ook – door het nieuwe protocol 
– worden toegepast op de relatie met 
Zweden. Het voorgaande riep de vraag op 
of de bronheffingsvrijstelling in het verdrag 
tussen Zweden en Zuid-Afrika door de 
meestbegunstigingsclausule doorwerkte 
in het verdrag tussen Nederland en 
Zuid Afrika.

Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad stelde vast dat het 
protocol bij het verdrag tussen Zuid-
Afrika en Zweden van latere datum was 
dan het verdrag tussen Nederland en 
Zuid-Afrika. Het effect van het protocol 
was dat Zuid-Afrika geen belasting meer 
heft op dividenduitkeringen aan een in 
Zweden gevestigde moedermaatschappij 
in deelnemingsverhoudingen. Hiermee 
is volgens de Hoge Raad aan de 
meestbegunstigingsvoorwaarde voldaan 

en mag ook geen dividendbelasting meer 
worden ingehouden op dividenduitkeringen 
door Nederlandse vennootschappen 
aan hun in Zuid-Afrika gevestigde 
moedermaatschappijen. Derhalve geldt de 
vrijstelling uit het verdrag Zweden-Zuid-
Afrika, via de meestbegunstigingsclausule in 
het verdrag Nederland-Zuid-Afrika, ook voor 
dividenduitkeringen van een Nederlandse 
vennootschap aan haar Zuid-Afrikaanse 
moedermaatschappij. Belanghebbende 
heeft dus recht op teruggaaf van de 5% 
ingehouden dividendbelasting.

Impact voor Nederland
De hiervoor besproken uitspraak lijkt 
een beperkt belang voor Nederland te 
hebben. Er zijn immers maar enkele 
Nederlandse verdragen waarin een 
meestbegunstigingsclausule is opgenomen. 
Daarnaast geldt in Nederland sinds 1 
januari 2018 in de nationale wet een 
ruime inhoudingsvrijstelling, waardoor 
in de onderhavige situatie vanaf 
genoemde datum geen dividendbelasting 
behoeft te worden ingehouden. Deze 
inhoudingsvrijstelling geldt kort gezegd als 
sprake is van deelnemingsdividenden die 
worden betaald aan een aandeelhouder die 
inwoner is van een land waar Nederland een 
belastingverdrag – met dividendbepaling – 
mee is overeengekomen. 

L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl

Vrijstelling dividendbelasting

Taxtueel  | Vrijstelling dividendbelasting



24

Taxtueel  | Valkuilen in de bezwaarprocedure

Uit enkele arresten die de Hoge Raad in de eerste 
maanden van 2019 heeft gewezen blijkt maar weer eens 
dat het indienen en motiveren van een bezwaarschrift 
door een belastingplichtige nauw luistert. Hetzelfde 
geldt voor de behandeling van het bezwaar door de 
inspecteur. Hierna volgt een bloemlezing uit deze 
jurisprudentie. 

Hoedanigheid bezwaarmaker
In de eerste zaak draaide het om een 
naheffingsaanslag parkeerbelasting. 
Daartegen kan volgens de Hoge Raad 
door de kentekenhouder en de feitelijke 
parkeerder bezwaar worden aangetekend. 
De gedachte hierachter is dat het financiële 
belang veelal juist laatstgenoemde 
aangaat, ook al staat de naheffingsaanslag 
op naam van de kentekenhouder. Denk 
aan de leasemaatschappij die een 
naheffingsaanslag parkeerbelasting 
doorberekent aan de berijder. 

Het bijzondere element in kwestie was dat 
niet duidelijk naar voren kwam in welke 
hoedanigheid (kentekenhouder of feitelijke 
parkeerder) nu eigenlijk bezwaar werd 
gemaakt. In eerste instantie werd bezwaar 
ingediend namens de kentekenhouder. 
Een machtiging waaruit zou moeten blijken 
dat de bezwaarmaker inderdaad namens 
die persoon optrad, bleef echter uit. 
Hierop werd het bezwaar niet-ontvankelijk 
verklaard. In (hoger) beroep nam de 
bezwaarmaker vervolgens de stelling in dat 
hijzelf de feitelijke parkeerder was. Zowel 
de rechtbank als het gerechtshof hebben 
dit echter niet aannemelijk geacht en 

geoordeeld dat het bezwaar terecht niet-
ontvankelijk is verklaard. 
Opvallend is dat de Hoge Raad dit oordeel 
enerzijds in stand laat, maar anderzijds 
opmerkt dat iemand die stelt de feitelijke 
parkeerder te zijn in het algemeen op 
zijn woord moet worden geloofd. Van de 
heffingsambtenaar mag echter niet worden 
verwacht dat hij uit eigen beweging nagaat 
in welke hoedanigheid bezwaar is gemaakt. 
Wij hadden ons eerlijk gezegd kunnen 
voorstellen dat aan de bezwaarmaker in 
kwestie het voordeel van de twijfel zou zijn 
gegund. Punt blijft echter dat de Hoge Raad 
geen feitenrechter is. De les uit deze zaak 
is dat het van groot belang is om er geen 
misverstand over te laten bestaan wie de 
bezwaarmaker is. 

Motiveringsplicht
Ook de tweede zaak betrof een 
naheffingsaanslag parkeerbelasting. Ditmaal 
stond de vraag centraal of de bezwaarmaker 
mag wachten met de motivering van 
het bezwaarschrift totdat hij alle op 
de zaak betrekking hebbende stukken 
heeft ontvangen. Hof Amsterdam heeft 
geoordeeld dat in de bezwaarfase alleen 
een passief inzagerecht bestaat, en wel 

Valkuilen in de 
bezwaarprocedure



25

Taxtueel  | Valkuilen in de bezwaarprocedure

gedurende een week voorafgaand aan de 
hoorzitting. De heffingsambtenaar hoefde 
de gevraagde stukken dus niet toe te sturen. 
De Hoge Raad is het hiermee eens en 
overweegt dat de motiveringsplicht losstaat 
van het inzagerecht. Belanghebbende had 
dit niet als excuus mogen gebruiken om 
motivering van het bezwaar achterwege 
te laten. De Hoge Raad voegt daar aan 
toe dat een bestuursorgaan überhaupt 
niet de verplichting heeft om de op zaak 
betrekking hebbende stukken ter inzage te 
leggen als de belastingplichtige in het geheel 
geen gronden heeft aangevoerd voor zijn 
bezwaar. De conclusie is dat het bezwaar 
terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

Hoorzitting
In de derde zaak had de inspecteur 
ambtshalve een aanslag 
vennootschapsbelasting over het jaar 
2014 vastgesteld, omdat geen gehoor was 
gegeven aan de uitnodiging tot het doen 
van aangifte. In reactie op het hiertegen 
ingediende bezwaarschrift, heeft de 
inspecteur belanghebbende tweemaal, 
laatstelijk op 29 september 2016, gevraagd 
om alsnog aangifte te doen over 2014 en 
haar bezwaren tegen de verzuimboete te 
motiveren. Bij die laatste gelegenheid heeft 
de inspecteur vermeld dat belanghebbende 
vóór 14 oktober 2016 kon aangeven of zij 
een hoorzitting wenste. Toen een reactie 
uitbleef, heeft de inspecteur zowel de 
aanslag als de verzuimboete gehandhaafd 
en aangegeven dat een hoorzitting 
achterwege is gebleven omdat de bezwaren 
kennelijk ongegrond waren. 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in 
hoger beroep dat kennelijke ongegrondheid 
van een bezwaar onvoldoende grond 
oplevert om de hoorplicht terzijde te 
stellen. De Hoge Raad is het daarmee 
eens en geeft aan dat dit slechts anders 
is indien uit het bezwaarschrift zelf direct 
volgt dat het ongegrond is en over die 
conclusie redelijkerwijs geen twijfel mogelijk 
is. Het gerechtshof heeft de inspecteur 
desondanks in het gelijk gesteld, omdat 
belanghebbende voldoende gelegenheid is 
geboden om te worden gehoord. Met die 
conclusie is de Hoge Raad het niet eens. 
Uit het achterwege blijven van een reactie 
op zijn brief van 29 september 2016 had 
de inspecteur niet mogen afleiden dat 
stilzwijgend afstand is gedaan van het recht 
om te worden gehoord. De inspecteur zal 
opnieuw uitspraak op bezwaar moeten 
doen, nadat een hoorzitting heeft 
plaatsgevonden. Van hem wordt een actieve 
opstelling verwacht. 

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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Het Hof van Justitie heeft dit voorjaar 
belangwekkende rechtspraak gewezen ten aanzien 
van brievenbusachtige vennootschappen. De 
reikwijdte ervan is nog onduidelijk maar deze kan 
ingrijpende gevolgen met zich brengen. Dit lijkt 
een extra duwtje te geven richting het ongedaan 
maken van dergelijke entiteiten. 

Doorstromers 
onder vuur
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Landen zijn voor een groot gedeelte 
autonoom in de vormgeving van hun 
fiscale stelsels. Daar komt weliswaar 

onder invloed van de OESO en de EU 
geleidelijk aan wel wat verandering in, 
maar in hoofdzaak kan een land zijn fiscale 
stelsel vormgeven zoals het dat wenst. 
Dat betekent onder andere verschillen in 
heffingsgrondslag en verschillen in tarieven, 
ofwel dispariteiten. Belastingplichtigen, 
vooral internationaal opererende entiteiten, 
maken daar veelvuldig gebruik van. Ze 
worden daarbij bovendien wel ‘geholpen’ 
door belastingverdragen die de fiscale 
positie verder kunnen doen optimaliseren.
In dit kader wordt regelmatig 
gebruikgemaakt van vennootschappen 
die in een land worden gevestigd zonder 
dat daar heel veel gebeurt maar waar 
wel inkomensstromen doorheen lopen. 
Het gaat dan vooral om dividend-, 
interest- en royaltystromen. Veelal 
hebben die vennootschappen niet heel 
veel substance – er gebeurt verder 
weinig – en worden ze wel aangeduid als 
doorstroomvennootschappen. Overigens 
is het zeker lang niet altijd het geval dat 
in de vennootschappen weinig gebeurt. 
De vraag is wel gerezen of met deze 
doorstroomvennootschappen rekening 
moet worden gehouden als deze vooral 
dienen om een fiscaal voordeel te behalen. 
Dit voordeel ontstaat dan door het 
toepasselijke verdrag in combinatie met 
de verschillende fiscale wetgevingen van 
de betrokken landen. Daarover handelt de 
recente rechtspraak van het Hof van Justitie.

Luxemburgse doorstromers
De zaken waar het om draaide zijn nogal 
complex maar in de kern vrij eenvoudig. Een 
groot aantal beleggers in niet-EU-landen 
belegde via een in de Verenigde Staten 
gevestigd fonds uiteindelijk in Deense 

actieve ondernemingen. Deze beleggingen 
leverden dividend op. Daarnaast waren 
leningen verstrekt waarop rente werd 
betaald. Dit dividend en de rente waren 
bij uitkering door de Deense entiteiten 
onderworpen aan een zogenoemde 
bronbelasting. Het beleggingsfonds heeft 
teneinde die bronbelastingen te beperken 
in Luxemburg een tussenvennootschap 
opgericht: het dividend en de rente gingen 
eerst naar die Luxemburgse vennootschap 
en werden daarna doorbetaald aan 
het beleggingsfonds. In de verhouding 
tussen Denemarken en Luxemburg werd 
een beroep gedaan op de zogenoemde 
Moeder-dochterrichtlijn en de Interest- 
en royaltyrichtlijn: daardoor zouden het 
dividend en de rente onbelast moeten 
blijven. Vervolgens konden het dividend en 
de interest Luxemburg uitstromen zonder 
heffing op grond van het Luxemburgse recht 
en een belastingverdrag. De Deense fiscus 
achtte dit niet terecht en deed onder andere 
een beroep op de antimisbruikbepalingen 
in de beide richtlijnen: kort gezegd 
meende Denemarken dat de Luxemburgse 
vennootschap er slechts tussen was 
geschoven teneinde belasting te ontgaan. 
Daarnaast had Denemarken ten aanzien 
van de interest nog een ander punt: in de 
Interest- en royaltyrichtlijn is als voorwaarde 
voor toepassing daarvan gesteld dat deze 
alleen effect heeft indien de rente toekomt 
aan de zogenoemde uiteindelijk gerechtigde. 
Denemarken betoogde dat niet de 
Luxemburgse vennootschap de uiteindelijk 
gerechtigde was, maar de Amerikaanse 
beleggers.

Misbruik van recht
Het Hof van Justitie heeft een zeer uitvoerig 
betoog opgezet. Het eerste belangrijke 
punt is dat het van oordeel is dat aan de 
antimisbruikbepalingen in de richtlijnen 

niet wordt toegekomen omdat reeds een 
beroep kan worden gedaan op het door 
het Hof jaren geleden ontwikkelde leerstuk 
van misbruik van recht. Dit leerstuk is een 
alomvattend leerstuk dat geldt voor het 
hele EU-recht. Het komt sterk overeen 
met hetgeen wij in Nederland kennen 
als fraus legis: het handelen in strijd met 
doel en strekking van de wet met het 
oog op het ontwijken van belasting. Kort 
gezegd meent het Hof van Justitie dat nu 
de Luxemburgse vennootschap weinig 
substance heeft en eigenlijk alleen fungeert 
als doorstromer voor dividend en rente, 
aan de beide voorwaarden van misbruik 
van recht kan zijn voldaan. Strikt genomen 
moet dit nog wel worden getoetst door 
de nationale rechter die de zaak heeft 
voorgelegd aan het Hof van Justitie, maar 
gelet op de door het Hof in diens uitspraak 
genoemde criteria zal daar in gevallen als 
de onderhavige zeer vermoedelijk wel aan 
zijn voldaan. Interessant en praktisch is 
overigens dat het Hof feitelijk een aantal 
criteria noemt op basis waarvan moet 
worden beoordeeld of sprake is van een 
doorstroomvennootschap. Die criteria lijken 
wel tot de conclusie te moeten leiden dat in 
nogal wat internationale structuren sprake 
zal zijn van dergelijke vennootschappen. 
Dit heeft mogelijk niet alleen gevolgen 
voor de toepassing van het EU-recht zoals 
in casu, maar ook voor niet-EU-situaties 
waarin een beroep wordt gedaan op 
een belastingverdrag. Het is namelijk 
denkbaar dat belastingdiensten voortaan 
het standpunt innemen dat ook voor de 
toepassing van een belastingverdrag een 
dergelijke doorstroomvennootschap moet 
worden genegeerd. Dit wordt mogelijk nog 
versterkt door de kwestie van de uiteindelijk 
gerechtigde die hierna aan de orde komt.



29

Taxtueel  | Doorstromers onder vuur

Uiteindelijk gerechtigde
Zoals gezegd geldt voor de toepassing 
van de Interest- en royaltyrichtlijn 
als voorwaarde voor het niet mogen 
heffen van belasting over betaalde 
rente dat deze rente ten goede komt 
aan de uiteindelijk gerechtigde, ofwel 
degene die de lening heeft verstrekt. 
In de onderhavige zaken was de lening 
uiteindelijk verstrekt door de Amerikaanse 
belegginstinstelling maar liep deze via de 
Luxemburgse doorstroomvennootschap 
naar Denemarken. De rente liep dus van 
Denemarken naar Luxemburg en vervolgens 
naar het Amerikaanse beleggingsfonds. De 
vraag was of de doorstroomvennootschap 
de uiteindelijk gerechtigde is of het 
Amerikaanse beleggingsfonds: in het eerste 
geval is de interest- en royaltyrichtlijn 
van toepassing en mag geen belasting 
worden ingehouden. In het tweede geval 
mag door Denemarken wel belasting 
worden ingehouden.

Deze kwestie is met name ook voor 
belastingverdragstoepassing relevant, 
omdat ook daar voor geldt dat een 
bronbelasting alleen achterwege kan blijven 
of worden verlaagd indien de rente toekomt 
aan de uiteindelijk gerechtigde. Vergelijkbare 
verdragsbepalingen gelden overigens voor 
dividend en royalties.

In de rechtspraak over de toepassing 
van belastingverdragen is in het 
algemeen een vrij terughoudend 
standpunt ingenomen, inhoudende dat 
doorstoomvennootschappen in het 
algemeen worden aanvaard en dat het 
verdrag daarop gewoon van toepassing is en 
dus de bronbelasting wordt verlaagd. Maar 
er zijn ook daar wel enkele uitzonderingen. 
Het Hof van Justitie hecht in zijn oordeel 
veel belang aan het commentaar bij het 

OESO-modelverdrag dat ten grondslag 
ligt aan de meeste belastingverdragen. 
Dat is al een belangrijk punt want tot nu 
toe is daarvan in de rechtspraak van het 
Hof nog niet zo gebleken. Vervolgens 
oordeelt het Hof van Justitie dat in 
beginsel in gevallen als de onderhavige de 
doorstroomvennootschap geen uiteindelijk 
gerechtigde is maar dat dit uiteindelijk wel 
getoetst moet worden door de Deense 
rechter. Voor de criteria ter toetsing van de 
realiteit van de doorstroomvennootschap 
verwijst het in feite naar de criteria zoals 
die hiervoor zijn bedoeld. Al met al ziet het 
er daarmee naar uit dat ook het begrip 
uiteindelijk gerechtigde voor de toepassing 
van belastingverdragen wel eens stringenter 
kan worden uitgelegd dan tot nu toe het 
geval is, en dat in veel minder gevallen 
dan voorheen verdragsvoordelen worden 
toegekend. Dit zal vooral afhangen van hoe 
de belastingdiensten in de landen zich gaan 
opstellen. Dat is niet alleen in de EU van 
belang maar heeft mogelijk een wereldwijde 
strekking, omdat nu eenmaal vrijwel alle 
belastingverdragen zijn gebaseerd op het 
OESO-modelverdrag.

Afronding
Het staat wel vast dat deze arresten van 
grote betekenis zijn voor de internationale 
praktijk. Veel zal ervan afhangen hoe 
nationale belastingdiensten uitvoering gaan 
geven aan de arresten. Duidelijk is wel dat 
het Hof van Justitie het door de OESO en 
de EU ingezette beleid tegen het ontwijken 
van belastingen – het BEPS-project – 
heeft omarmd. 

Prof. dr. P. Kavelaars
088-288 0954
pkavelaars@deloitte.nl 
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Belgische excess profit regeling is niet in strijd met de 
staatssteunregels; een gevoelige nederlaag voor de 
Europese Commissie

Staatssteun
Binnen de Europese interne markt geldt 
niet alleen een verbod op beperkingen van 
het vrije verkeer, maar tevens het verbod 
om (veelal) binnenlandse ondernemingen 
te bevoordelen. Dit kan door middel van het 
verstrekken van een subsidie of door een 
fiscaal voordeel. Een dergelijke bevoordeling 
is verboden onder het staatssteunverbod. 

Er is sprake van staatssteun als aan vier 
cumulatieve criteria is voldaan: (i) er is 
sprake van een door de staat toegekend 
voordeel (ii) dat bepaalde ondernemingen 
bevoordeelt (i.e. selectiviteit), (iii) waardoor 
het intracommunautaire handelsverkeer 
ongunstig wordt beïnvloed en (iv) de 
mededinging wordt vervalst. Aan de laatste 
twee criteria is vaak al snel voldaan. Het zijn 
voornamelijk de eerste twee criteria die tot 
de nodige discussie leiden.

Rulings
Al een aantal jaren is de Europese 
Commissie onderzoeken gestart tegen 
afspraken die bedrijven maken met de 
Belastingdienst; zogenaamde rulings. 
Deze rulings kennen we in Nederland 
vooral in twee varianten: Advance Pricing 
Agreements (APA’s) en Advance Tax Rulings 
(ATR’s). Beide type rulings hebben als doel 
om voorafgaande zekerheid te krijgen 
van de fiscus; APA’s over de berekening 
van een zakelijke (of ‘at arm’s length’ 
vergoeding), en ATR’s over de vraag of onder 
bepaalde voorwaarden aan wetgeving 
wordt voldaan. De belastingplichtige 
informeert de Belastingdienst zo volledig 

mogelijk over diens plannen, waarna 
de Belastingdienst aangeeft hoe de 
fiscale consequenties zouden zijn als de 
belastingplichtige inderdaad handelt zoals 
deze voornemens is. 

Rulings zijn daarmee naar hun aard 
declaratoir en dienen ter voorafgaande 
zekerheid. Noodzakelijk zijn rulings echter 
niet. Als de belastingplichtige immers 
handelt zoals het voorstelt te gaan 
handelen, krijgt de belastingplichtige 
uiteindelijk ook dezelfde behandeling door 
toepassing van de wetgeving. De gestelde 
voorafgaande zekerheid kan voor een 
belastingplichtige echter van waarde zijn om 
discussies achteraf te voorkomen.

Staatssteun en rulings
De Europese Commissie heeft aangegeven 
dat de (Nederlandse) rulingpraktijk in 
essentie geen staatssteunrechtelijk 
probleem oplevert. In individuele gevallen 
kan een ruling echter toch staatssteun zijn. 
Dat is het geval als een individuele ruling 
aan de vier criteria voldoet. Met andere 
woorden: als een belastingplichtige door de 
ruling een gunstigere behandeling krijgt dan 
zij zonder de ruling zou hebben gehad, dan 
kan sprake zijn van fiscale staatssteun.
Inmiddels is al van een behoorlijk 
aantal rulings door de Europese 
Commissie aangegeven dat die onder 
het staatssteunverbod valt. In de meeste 
gevallen, zoals Starbucks, Amazon en Fiat, 
gaat het om transfer pricing discussies. 
Volgens de Europese Commissie is in die 
gevallen een verkeerde ‘zakelijke prijs’ 

Staatssteun en rulings
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voor een interne transactie vastgesteld, 
waardoor de belastingplichtige in kwestie 
effectief minder belasting hoefde te betalen 
in de betreffende lidstaat. Tegen deze 
beslissingen van de Europese Commissie 
is beroep ingesteld. De procedures zijn 
nog aanhangig.

Belgische Excess Profit Rulings
Ten aanzien van een Belgische regeling 
heeft de Europese rechter, in dit verband 
het Gerecht, inmiddels wel beslist. Het 
betrof het Belgische regime voor overwinst. 
Onder deze regeling kon een Belgische 
vennootschap die deel van een groep 
uitmaakt haar totale winst als het ware 
splitsen in de hypothetische winst die een 
opzichzelfstaande Belgische vennootschap 
zou hebben gemaakt enerzijds, en de 
overwinst anderzijds. Die overwinst 
verlaagde de belastinggrondslag van de 
Belgische vennootschap. De achterliggende 
gedachte was dat deze overwinst met name 
het gevolg was van synergievoordelen die 
de Belgische vennootschap had kunnen 
behalen omdat ze onderdeel van een 
groep was. 

Constitutieve voorwaarde voor toepassing 
van de regeling was dat de belastingplichtige 
een ruling van de Belgische fiscale 
autoriteiten verkreeg om gebruik te 
kunnen maken van de fiscaal aantrekkelijke 
regeling. De Europese Commissie vond het 
regime van de overwinst een inbreuk op 
de staatssteunbepalingen. De Belgische 
begunstigden van het regime en de 
Belgische overheid waren het hier niet mee 
eens en gingen in beroep.

Arrest van Gerecht
Onlangs deed het Gerecht uitspraak in 
de Belgische kwestie. Het oordeel was 
in feite dat de Europese Commissie de 

verkeerde rechtsingang heeft gekozen. De 
Europese Commissie had namelijk niet alle 
individuele ontvangers van een ruling die 
aanspraak gaf op de regeling voor overwinst 
aangesproken, maar had ervoor gekozen om 
de Belgische regeling als zodanig aan een 
staatssteunonderzoek te onderwerpen. Het 
Gerecht oordeelde echter dat de regeling 
als zodanig geen staatssteun vormt. Een 
regeling kan weliswaar staatssteun zijn, 
wanneer het ten behoeve van bepaalde 
ondernemingen afwijkt van het generieke 
fiscale systeem, maar dan moet de regeling 
wel zonder enige implementatiemaatregel 
uitvoerbaar zijn. Volgens het Gerecht 
was dat hier niet het geval, omdat voor 
de uitvoering ervan een ruling moest 
worden verkregen. Aangezien die ruling 
niet automatisch werd toegekend, het dus 
geen loos administratief vereiste was en de 
Belgische fiscale autoriteiten ook regelmatig 
een verzoek voor een dergelijke ruling 
weigerden, kon de regeling als zodanig niet 
als staatssteun worden aangemerkt. Het 
Gerecht hoefde vervolgens dan ook niet 
meer in te gaan op de materiële vraag naar 
het mogelijke staatssteun-karakter van de 
fiscale behandeling van overwinst. 

Wellicht was het anders verlopen als de 
Europese Commissie niet de Belgische 
regeling maar de individuele gevallen had 
beoordeeld. In dat geval geldt namelijk niet 
de voorwaarde dat het uitvoerbaar moet 
zijn zonder enige implementatiemaatregel. 
Alsdan beoordeelt het Gerecht alleen of 
de individuele situatie tot een voordeel 
heeft geleid ten opzichte van het reguliere 
systeem. Mogelijk was de uitkomst dan 
anders geweest. Vanuit proces-economisch 
oogpunt lijkt de Europese Commissie echter 
te hebben gedacht dat het aanpakken van 
het systeem, met alle gezamenlijke rulings, 
sneller en eenvoudiger zou zijn geweest. 

Daarvoor heeft zij echter nu het deksel op 
de neus gekregen.

Toekomst?
De vraag is of er wel toekomst zit in de 
andere staatssteunprocedures, zoals de 
eerder genoemde discussies rondom 
APA’s. Ook daar is inhoudelijk behoorlijk 
wat op af te dingen. Hetzelfde gold voor de 
McDonalds-kwestie, over de kwalificatie 
als en winsttoerekening aan een vaste 
inrichting, die na een grondige analyse 
door de Europese Commissie zelf maar 
is ingetrokken. En in de meer recente 
Huhtamäki-zaak, waarvan de beschikking 
op dit moment nog niet beschikbaar is, is 
het ook nog maar de vraag of staatssteun 
het geschikte instrument is om de voor de 
Europese Commissie ongewenste gevolgen 
van een renteloze lening te bestrijden. 

Het lijkt er daarmee op dat staatssteun door 
de Europese Commissie wordt gebruikt 
om ongewenste regelgeving aan de kaak 
te stellen. Toch is het maar de vraag of de 
reikwijdte van het instrument zo ver gaat als 
de Europese Commissie doet voorkomen. 
Zeker lijkt wel dat staatssteun de komende 
jaren nog op de fiscale agenda blijft staan.

mr.dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Btw-regels moeten worden aangepast om beter aan te 
sluiten bij de digitale economie. Dit gebeurt op basis van de 
e-commerce-richtlijn.

De Europese Commissie (EC) is druk 
bezig met de aanpassing van de btw-
regels voor e commerce. Eind 2017 

hebben de EU-lidstaten de e-commerce-
richtlijn aangenomen. Deze richtlijn vloeit 
voort uit het ‘E-commerce VAT package’ 
voor modernisering en vereenvoudiging 
van de heffing en inning van de btw op 
grensoverschrijdende internetverkopen 
aan consumenten. Dit is een van de 
speerpunten uit het in 2016 gepubliceerde 
Btw-actieplan van de EC om het btw-stelsel 
eenvoudiger, bedrijfsvriendelijker maar 
vooral fraudebestendiger te maken. 

Centraal in de e-commerce-richtlijn staan 
de grensoverschrijdende leveringen 
van goederen, de zogenaamde 
afstandsverkopen. De lidstaten moeten 
de richtlijn vóór 2021 hebben opgenomen 
in hun nationale wetgeving. Per 1 januari 
2021 verdwijnen de drempels voor de 
afstandsverkopenregeling (€ 100.000 
in Nederland) en de vrijstelling van de 
heffing van invoer-btw bij invoer van kleine 
zendingen (onder de € 22). Bij onlineverkoop 
van goederen is steeds btw verschuldigd in 
het land van aankomst van de goederen, de 
lidstaat van de particulier. 

De EC kiest daarbij niet langer voor de 
heffing van btw bij een buitenlandse 
leverancier aangezien de inning via 
die weg niet efficiënt en effectief is. 
Niet-EU-ondernemers kunnen vaak op 
legale wijze, maar ook door niet aan hun 
aangifteverplichtingen te voldoen, btw-

vrij goederen verkopen binnen de EU. 
In plaats daarvan wordt ervoor gekozen 
het handelsplatform dat de buitenlandse 
leverancier gebruikt om de producten te 
verkopen in de belastingheffing betrokken.

De platformfictie
Platforms kunnen enerzijds als koper 
en verkoper van goederen optreden of 
anderzijds als bemiddelaar tussen koper 
of verkoper, waarbij deze de transactie 
‘faciliteren’. In de praktijk bestaan er 
vele varianten op deze modellen. In de 
e-commerce-richtlijn is door middel 
van een fictie bepaald dat platforms die 
‘faciliteren’ vanaf 1 januari 2021 in bepaalde 
situaties (ook) koper en verkoper van 
goederen worden.

Wanneer een platform afstandsverkopen 
met een intrinsieke waarde van maximaal 
€ 150 vanuit een niet-EU-land faciliteert, 
wordt het platform geacht de goederen af te 
nemen van de leverancier en deze te leveren 
aan de consument. Het platform wordt dus 
verantwoordelijk voor de voldoening van 
de btw op de levering van de goederen aan 
de particulier. Het is daarbij niet van belang 
of de leverancier binnen of buiten de EU 
is gevestigd. Eenzelfde regeling geldt voor 
afstandsverkopen binnen de EU wanneer 
de leverancier niet in de EU is gevestigd. De 
leverancier wordt voor de btw geacht de 
goederen te leveren aan het platform. Het 
is daarbij niet van belang wat de waarde van 
de goederen is.

Btw-heffing via platforms 
in e-commerce
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De fictie is volgens de EC bedoeld om de 
platforms die ‘faciliteren’ te betrekken bij de 
doeltreffende en efficiënte inning van btw 
en administratieve lasten voor verkopers, 
belastingdiensten en consumenten 
te verminderen. 

Aanvullende regelgeving
Door de EC zijn aanvullende 
uitvoeringsregels aangekondigd om de weg 
vrij te maken voor een soepele opname 
van de platformfictie in de nationale 
wetgevingen. Op 12 maart 2019 bereikten 
de lidstaten hierover overeenstemming. De 
aangenomen uitvoeringsregels introduceren 
nieuwe ficties en definities ter bevordering 
van de goede werking van de platformfictie. 

Zo wordt de transactie tussen een 
leverancier die goederen verkoopt aan 
een consument via een platform door 
de fictie opgesplitst in twee leveringen: 
een levering van die leverancier aan het 
platform (een B2B-levering) en een levering 
van het platform aan de consument (een 
B2C-levering). 

Om nieuwe administratieve lasten voor 
platforms te voorkomen voor de levering 
van goederen in de EU door niet in de 
EU gevestigde leveranciers, zal een btw-
vrijstelling met aftrekrecht van toepassing 
zijn op de levering door de leverancier aan 
het platform te onderwerpen aan een btw-
vrijstelling met aftrekrecht. 

Definities
Door de creatie van nieuwe ficties is 
een duidelijke omschrijving van de 
gebruikte begrippen noodzakelijk. 
De uitvoeringsregels zorgen dan ook 
voor verduidelijkende definities van 
bepaalde begrippen.

De uitvoeringsregels bevatten een brede 
definitie van het begrip ‘faciliteren’. Het 
gaat erom dat het platform de mogelijkheid 
moet bieden voor de leverancier en de 
afnemer om met elkaar in contact te 
treden, met een goederenlevering via het 
platform als resultaat. De definitie lijkt 
in elk geval platforms te bestrijken die 
(indirect) betrokken zijn bij de vaststelling 
van algemene voorwaarden, de betaling, het 
bestellen of het afleveren van goederen. Een 
aantal situaties wordt uitgezonderd, zoals 
platforms die alleen betalingen verwerken, 
die slechts goederen aanbieden of 
aanprijzen of die louter afnemers doorlinken 
naar andere handelsplatforms zonder 
tussenkomst bij de levering.

Om van ‘afstandsverkopen’ te kunnen 
spreken moet een leverancier direct of 
indirect het vervoer regelen. Het gaat daarbij 
om voorbeelden waarin de leverancier het 
vervoer contracteert, betaalt of promoot.

Een platform is in bepaalde gevallen 
niet aansprakelijk voor de betaling van 
(additionele) btw. De uitvoeringsregels 
bieden rechtsbescherming in de gevallen 
waarin de leveranciers informatie 
onthouden of onjuiste informatie 
verstrekken, waarbij het platform kan 
aantonen dat deze omstandigheden niet 
aan het platform te wijten zijn.

Iedere verkoper op een platform is een 
belastingplichtige en iedere koper een 
consument. De uitvoeringsregels lijken 
derhalve geen (inspannings)verplichting 
te bevatten om de daadwerkelijke btw-
status van de leverancier en de afnemer 
te bepalen. 

De uitvoeringsregels bevatten daarnaast 
enkele wijzigingen op het gebied van de one-
stop shop (MOSS) en op het gebied van de 
administratieve bewaarplicht.

Gevolgen voor de praktijk
Het wachten is op het wetsvoorstel van 
het kabinet later dit jaar of in 2020 om 
ook dit deel van de richtlijn om te zetten 
en op te nemen in de Nederlandse 
btw-wetgeving. Ondanks de door de EC 
gewenste rechtvaardigere heffing, zal de 
uitvoering van de nieuwe regels niet alleen 
voor ondernemers maar ook voor de 
Belastingdienst en de Douane tot nieuwe 
uitdagingen leiden. Naar verwachting komt 
de EC nog met zogenaamde Explanatory 
Notes die in zekere zin (niet-bindende) 
uitleg kunnen bieden voor vragen en 
aandachtspunten.

Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl
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Voor de btw bestaat er kort gezegd een verschil tussen de 
behandeling van de beheerdiensten die een beheerder verricht 
voor één enkele investeerder en de beheerdiensten die hij 
verleent bij vermogen dat door diverse investeerders bijeen 
is gebracht. Een besluit van de staatssecretaris moet meer 
duidelijkheid bieden.

Het beheer van een individueel 
vermogen is belast met btw, 
dat van gemeenschappelijke 

beheerfondsen is vrijgesteld van btw (de 
vermogensbeheervrijstelling). Dit met name 
voor vermogensbeheerdienstverleners 
ongewenste onderscheid in btw-
behandeling leidt al jaren tot rechtszaken 
voor de Nederlandse en de Europese 
rechter. Dit heeft weer geleid tot een besluit 
dat hieronder wordt besproken.

Besluit
In het besluit van de Staatssecretaris van 
Financiën is een toelichting opgenomen 
wanneer sprake is van ‘bijzonder 
overheidstoezicht’. Dit is op grond van 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
EU één van de voorwaarden om de 
vermogensbeheervrijstelling toe te kunnen 
passen. Hieruit volgt eveneens dat de 
vrijstelling ook kan worden toegepast door 
andere beleggingsfondsen die dezelfde 
kenmerken vertonen en dus dezelfde 
handelingen verrichten, of die op zijn minst 
zodanig vergelijkbaar zijn met instellingen 
voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) 
dat zij ermee concurreren. Een vereiste om 
van de vrijstelling gebruik te kunnen maken 
is dat dergelijke icbe’s zijn onderworpen aan 
bijzonder overheidstoezicht. 

Op grond van het besluit is bij de 
volgende instellingen sprake van bijzonder 
overheidstoezicht:
 • icbe’s en beleggingsinstellingen die
vergunningplichtig zijn of waarvoor de
beheerder vergunningplichtig is op grond
van de icbe- en/of de AIFM-richtlijn;

 • beleggingsinstellingen die vallen onder het
AIFM-registratieregime (licht toezicht);

 • interne fondsen van verzekeraars die
vallen onder het toezicht van DNB en AFM
op verzekeraars;

 • interne fondsen in een master-
feederbeleggingsstructuur die vallen
onder het financieel toezicht op de extern
opererende feederbeleggingsinstelling of
feeder-icbe;

 • pensioenfondsen.

Instellingen die individueel vermogens-
beheer verlenen op grond van de Wet op 
het financieel toezicht (Wft) of bijvoorbeeld 
op grond van een bankvergunning staan 
niet onder bijzonder overheidstoezicht en 
kwalificeren niet voor de vrijstelling. Dit 
toezicht omvat namelijk niet het vermogen 
van het fonds. Bovendien is sprake van 
individueel beheer dat überhaupt btw-
belast is. Bij voor de vennootschaps-
belasting vrijgestelde beleggingsinstellingen 
(VBI’s) en fondsen voor gemene rekening 
(FGR’s) moet voor de btw steeds per fonds 

Overheidstoezicht en 
beleggingsfondsen
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worden beoordeeld of is voldaan aan het 
vereiste van bijzonder overheidstoezicht.

Bijzondere situaties
De staatssecretaris gaat verder nog 
in op drie specifieke punten, namelijk 
pooling, grandfathering-regime en 
grensoverschrijdende situaties.
 • Met betrekking tot pooling heeft de
staatssecretaris een aantal jaren
geleden aangegeven dat in het geval
van pooling van vermogens door twee
pensioenfondsen sprake is van een
gemeenschappelijk beleggingsfonds. In
het besluit geeft de Staatssecretaris aan
dat hierbij ook sprake dient te zijn van
bijzonder overheidstoezicht op het fonds
(pool), dan wel de beheerder hiervan om
te kwalificeren als gemeenschappelijk
beleggingsfonds.

 • Voor beheerders van closed-end
beleggingsinstellingen waarin geen
additionele beleggingen meer worden
gedaan is de Wft-vergunningplicht niet
van toepassing (grandfathering-regime).
De staatssecretaris keurt goed dat het
beheer van deze fondsen ook onder
de vermogensbeheervrijstelling kan
plaatsvinden.

 • Tot slot gaat de staatssecretaris in
op grensoverschrijdende situaties. In
dit kader gaat hij in op de situatie dat
sprake is van een Nederlands fonds met
een binnen of buiten de EU gevestigde
beheerder. In beide situaties is een EU-
vergunning nodig om te kwalificeren als
gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Praktijk
Het is onvoldoende om één of meer 
kwalificerende vergunningen te hebben 
om al het beheer btw-vrijgesteld plaats 
te laten vinden. De beheerders van 
beleggingsfondsen zullen dus voor elk fonds 

apart moeten nagaan of een vergunning 
noodzakelijk is voor het beheren van dit 
specifieke fonds. 

Verder geeft de staatssecretaris in het 
besluit aan dat het voor toepassing van 
de vrijstelling onvoldoende is om te 
beschikken over een vergunning voor 
individueel vermogensbeheer in de zin van 
de Wft. Deze zienswijze wijkt af van twee 
uitspraken omtrent een beleggingsgiro 
waarbij twee gerechtshoven oordeelden 
dat de belanghebbenden in die zaken 
met hun vergunning voor individueel 
vermogensbeheer voldoen aan de 
voorwaarde van bijzonder overheidstoezicht 
en de btw-vrijstelling wél kunnen 
toepassen. Tegen beide zaken is cassatie 
aangetekend. Naar verwachting zal de 
Hoge Raad ook een invulling geven aan 
het begrip bijzonder overheidstoezicht. 
Ondernemers zullen ondertussen moeten 
bekijken of contrair aan het besluit toch het 
standpunt kan worden ingenomen dat is 
voldaan aan de voorwaarde van bijzonder 
overheidstoezicht. Met name bij VBI’s en 
FGR’s kan dat zinvol zijn.

Tot slot is het opvallend dat een 
overgangstermijn ontbreekt terwijl het 
lange tijd onduidelijk is geweest wat 
de Nederlandse uitleg van bijzonder 
overheidstoezicht zou zijn.

Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl
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Het zogenoemde Multilateraal Instrument (MLI) 
is door beide Kamers van de Staten-Generaal 
goedgekeurd. Voor Nederland heeft het MLI in 
beginsel vanaf 2020 effect.

Multilateraal Instrument
Het BEPS Actieplan van de OESO nadert 
voltooiing. In 14 inhoudelijke plannen om 
grondslaguitholling en winstverschuiving 
tegen te gaan is getracht om de wetgeving 
van landen zodanig aan te passen dat 
dergelijke praktijken worden bestreden. 
Met name op het gebied van de digitale 
economie moet echter nog een concrete 
oplossing worden gevonden.
Een aantal oplossingen is al gevonden in 
de aanpassing van belastingverdragen. 
Om geen tijd te verliezen in de 
heronderhandeling van individuele 
verdragen bestond BEPS Actie 15 uit het 
zogenaamde MLI. Dit is een nieuw verdrag 
dat naast bestaande belastingverdragen van 
toepassing zal zijn. Nederland ondertekende 
het MLI op 7 juni 2017. Begin maart 2019 
stemde de Eerste Kamer in met het MLI. 
Het MLI treedt daarmee voor Nederland in 
werking per 1 juli 2019.

Werking MLI
De doelstelling van het MLI is het mogelijk te 
maken de bestaande bilaterale verdragen 
aan te passen zonder dat deze individueel 
moeten worden heronderhandeld. De 
betrokken landen hebben kunnen aangeven 
welke door hen gesloten belastingverdragen 
zij onder de werkingssfeer van het MLI 
willen brengen. Dat hoeven niet alle gesloten 
belastingverdragen te zijn. Nederland heeft 
er bijvoorbeeld voor gekozen om verdragen 
die momenteel of op zeer korte termijn 
zullen worden heronderhandeld niet binnen 
het bereik van het MLI te brengen. 
Daarnaast hebben de landen 
kunnen aangeven van welke opties 
(keuzemogelijkheid binnen specifieke 
bepalingen) en voorbehouden (de keuze 
om een specifieke maatregel niet of 
gedeeltelijk te laten doorwerken) zij gebruik 
willen maken. 

De bepalingen van het MLI werken door 
in een bilateraal belastingverdrag als aan 
twee voorwaarden is voldaan. Allereerst 
moeten beide betrokken landen hebben 
aangegeven dat het belastingverdrag met 
het andere land binnen het bereik van het 
MLI valt; het moet dus voor beide landen 
een zogenaamde ‘covered tax agreement’ 
zijn. Als aan deze toegangsvoorwaarde 
is voldaan, wordt een MLI-bepaling van 
toepassing voor zover beide landen dezelfde 
keuzes hebben gemaakt. 

Een voorbeeld: ter voorkoming van misbruik 
wordt in de BEPS Actieplannen voorgesteld 
om een algemene antimisbruikmaatregel 
in het verdrag op te nemen: de Principal 
Purpose Test (PPT). Dat is het minimale 
wat landen moeten doen. Het MLI geeft 
echter ook de optie om een uitgebreide 
‘Limitation on Benefits’-bepaling (LOB-
bepaling) op te nemen, aangevuld met een 
anti-doorstroombepaling. Als tussenvariant 
kan een PPT in combinatie met een 
vereenvoudigde LOB-bepaling worden 
opgenomen. Als beide landen hebben 
aangegeven te kiezen voor de PPT, wordt 
het bilaterale verdrag zodanig aangepast 
dat er voortaan een PPT van toepassing is. 
Hetzelfde resultaat wordt bereikt als het 
ene land kiest voor de PPT en het andere 
land voor de PPT in combinatie met de 
vereenvoudigde LOB-bepaling.

Als bijvoorbeeld ten aanzien van mogelijke 
aanpassingen op het gebied van de vaste 
inrichting door beide verdragslanden echter 
een andere keuze wordt gemaakt, leidt 
deze mismatch niet tot aanpassing van 
het verdrag.
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De opzet van het MLI betekent dat het 
niet langer volstaat om te beoordelen 
wat Nederland in een bilateraal verdrag 
heeft afgesproken. Daarnaast zal voortaan 
moeten worden beoordeeld of het MLI leidt 
tot aanpassing van dat bilaterale verdrag. 
Sommige landen, zoals Duitsland, hebben 
aangegeven nieuwe, integrale versies van 
bilaterale verdragen te publiceren zoals 
deze zijn aangepast door het MLI. In dat 
geval hoeft nog slechts één verdrag te 
worden beoordeeld; het door het MLI 
aangepaste belastingverdrag. Nederland 
gaat deze integrale versies niet publiceren, 
waardoor belastingplichtigen voortaan 
zowel het bilaterale verdrag als het MLI 
moeten raadplegen.

Voor nieuwe verdragen geldt dat het 
OESO-Modelverdrag in overeenstemming 
is gebracht met de BEPS Actieplannen 
en de keuzes uit het MLI. Daarvoor geldt 
derhalve niet dat twee verdragen (i.e. het 
individuele verdrag en het MLI) hoeven te 
worden geraadpleegd.

Keuzes van Nederland
Nederland heeft ambitieuze keuzes gemaakt 
bij de ondertekening van het MLI door meer 
antimisbruikbepalingen op te nemen dan 
veel andere landen. Het uitgangspunt is 
geweest om geen voorbehouden te maken 
bij de bepalingen in het MLI. 

De opzet van het MLI, zoals eerder 
besproken, heeft tot gevolg dat in elk 
bilateraal belastingverdrag moet worden 
beoordeeld of het andere land dezelfde 
‘ambitieuze’ keuzes heeft gemaakt. Als dat 
niet het geval is zal minder snel sprake 
zijn van een ‘match’ tussen de keuzes van 
Nederland en het andere land, en hoeft het 
desbetreffende bilaterale belastingverdrag 
niet te worden aangepast op grond van 

het MLI. Per situatie en per verdrag moet 
voortaan derhalve worden beoordeeld of 
het verdrag wordt aangepast door het MLI.

Inwerkingtreding
Het MLI trad in werking op de eerste dag van 
de maand volgend op een periode van drie 
kalendermaanden nadat vijf landen het MLI 
formeel hadden geratificeerd. Na ratificatie 
door Isle of Man, Jersey, Oostenrijk, Polen 
en Slovenië trad het MLI formeel in werking 
op 1 juli 2018. Omdat Nederland het 
ratificatieproces nu ook heeft doorlopen 
treedt het MLI voor Nederland in werking op 
1 juli 2019.

De ingangsdatum van het MLI is echter 
later. Voor de meeste landen heeft 
het MLI naar verwachting effect op de 
bronbelasting vanaf het eerste kalenderjaar 
na inwerkingtreding. Voor andere 
belastingsoorten zal het MLI effect hebben 
vanaf het eerste heffingstijdvak op of na een 
periode van zes maanden vanaf de datum 
van inwerkingtreding. Voor Nederland 
geldt, vanwege de ratificatie in maart, dat 
het MLI vanaf 2020 effect zal hebben voor 
beide situaties. Een kortere ingangsperiode 
kan gelden voor bronbelasting en 
andere belastingsoorten wanneer beide 
rechtsgebieden daarmee akkoord gaan.

mr.dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@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  019.

• Business Chemistry – inhouse 
• Data Visualisatie – 10 oktober 2019 (7 PE)
• Integrated- and Sustainability Reporting Training –  

6 juni 2019 (4 PE)
• BTW in de praktijk – 11 & 12 juni 2019 (14 PE)
• Masterclass Wetketenaansprakelijkheid – 18 juni 2019 (4 PE)
• Masterclass Vastgoed & Bouw – 24, 25 & 26 juni 2019 (20 PE) 
• Training in European customs law –  

26 september & 3 oktober 2019 (4 PE)
• IFRS Essentials cursus – 9 & 10 oktober 2019 | 14 PE
• Tax Accounting – 5 & 6 november 2019 (14 PE)
• European Benchmark Regulation – 19 november 2019 (4 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.
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