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Voorwoord

In dit eerste nummer van Taxtueel in 2018 
een vooruitblik. Wat staat ons dit jaar 
fiscaal zoal te wachten? Naar ik verwacht 

in elk geval veel wetgeving: deels ter 
uitvoering van het Regeerakkoord en deels 
ter implementatie van allerlei maatregelen 
die uit de actieplannen e.d. van de OESO 
en de EU voortvloeien. Het eerste thema 
waar we vermoedelijk tegenaan lopen is 
een arrest van het Hof van Justitie van 22 
februari. Als u dit leest hebt u daar al kennis 
van kunnen nemen. Het gaat om de fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting. 
Het is waarschijnlijk dat het Hof een voor 
de Nederlandse overheid vervelende 
beslissing neemt, omdat de regeling 
mogelijk strijdig is met het EU-recht. In 
sommige gevallen kan door het aangaan 
van een fiscale eenheid een bepaalde 
nadelige regeling voor belastingplichtigen 
worden vermeden. Maar omdat 
grensoverschrijdende fiscale eenheden in 
beginsel niet zijn toegestaan, kunnen in de 
EU opererende ondernemingen die tevens 
zijn gevestigd in Nederland daar geen 
gebruik van maken. Dat zal vermoedelijk 

dus strijdig zijn met het EU-recht. De 
wetgever heeft echter al aangekondigd 
dat deze met terugwerkende kracht 
maatregelen neemt als dit scenario zich 
voordoet: het nadeel dat in binnenlandse 
situaties door een fiscale eenheid wordt 
weggenomen, vervalt. Daardoor worden 
binnenlandse en grensoverschrijdende 
situaties gelijk behandeld. Maar dat is voor 
veel binnenlandse fiscale eenheden heel 
vervelend. Het is te hopen dat daarna 
spoedig een definitieve oplossing wordt 
gevonden. Die is niet zo ingewikkeld en hoeft 
fiscale eenheden niet te beperken: fiscale 
eenheden worden zowel in binnenlandse 
als in grensoverschrijdende situaties 
toegestaan. Het belangrijke bezwaar tegen 
grensoverschrijdende fiscale eenheden 
– het importeren van verliezen – kan 
gemakkelijk worden voorkomen door 
verliesimport uit te sluiten. Dat is geen 
probleem. 

Een tweede belangrijk item waar dit 
jaar wetgeving voor moet worden 
gepubliceerd betreft de implementatie 
van de zogenoemde Anti Tax Avoidance 
Directive (ATAD) van de EU. Deze moet 
in principe ingaande 2019 in werking 
treden. Op grond van deze ATAD wordt 
onder andere een regeling getroffen 
tegen zogenoemde hybride mismatches. 
Dergelijke mismatches worden vooral 
veroorzaakt doordat de fiscale regels van 
landen niet goed op elkaar aansluiten 
zodat bepaalde kosten tweemaal in aftrek 
kunnen worden gebracht, of doordat 
bepaalde betalingen wel aftrekbaar zijn 
maar bij de ontvanger niet worden belast. 
Een andere maatregel betreft de CfC-regel: 
deze bewerkstelligt met name dat als een 
concern laagbelaste beleggingsinkomsten 
in een dochtermaatschappij geniet – veelal 

gevestigd in een belastingparadijsachtig 
land – bij de moedervennootschap wordt 
bijgeheven tot het tarief in het land waar 
deze laatste vennootschap is gevestigd. 
Belangrijkste voorwaarde voor de 
toepassing van deze regel is dat het tarief 
in het land van de dochter minder dan de 
helft bedraagt van het tarief in het land van 
de moeder. Bezien vanuit Nederland gaat 
het dus om situaties waarbij de dochter 
is gevestigd in een land met een tarief dat 
lager is dan 12,5%. Ten gevolge van de in het 
Regeerakkoord voorgestelde verlaging van 
het tarief van de vennootschapsbelasting 
daalt deze drempel in 2021 tot 10,5%. In 
de EU heeft alleen Cyprus een lager tarief. 
De CfC-regel geldt overigens ook indien de 
dochter met de laagbelaste inkomsten in 
een niet-EU land is gevestigd.

Tot slot nog de aanpassing van box 3. 
Onduidelijk is of dit gaat gebeuren en, 
zo ja, hoe dit zal worden vormgegeven. 
De kans dat de huidige vorm van box 3 
niet overeind blijft wordt steeds groter, 
maar de richting van een alternatief is nog 
bepaald onduidelijk. De staatssecretaris 
heeft aangegeven in februari met een 
standpunt te komen. Tegen de tijd dat u 
dit leest zou dat er dus moeten zijn. We 
wachten dit rustig af, net als de vele andere 
wetswijzigingen.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Ook vergoeding voor 
niet uitoefenen van 
opties is belast

Casus
In deze casus heeft de werkgever 
(belanghebbende) in 1998 aan werknemers 
opties op certificaten van eigen aandelen 
toegekend. In verband met een naderende 
beursgang heeft de werkgever in 1999 
met de werknemers afgesproken dat zij, 
tegen een vergoeding in geld, de opties 
niet zouden uitoefenen. De vergoeding 
zou worden uitbetaald bij de beursgang, 
of als die niet plaats zou vinden, op 31 
december 2001. Over de periode tussen 
de datum van de afspraak en de datum van 
betaling zou rente worden berekend. Als 
de werknemers vóór de uitbetaling van de 
vergoeding uit dienst zouden gaan, zou het 
recht op de vergoeding, inclusief de rente 
vervallen. De opties bleven wel bestaan, 
maar de werknemers zouden een boete 
krijgen bij het uitoefenen daarvan. De opties 
hadden geen enkele waarde meer voor de 
werknemers. Uiteindelijk heeft de werkgever 
de vergoedingen op 31 december 2001 
betaald aan de werknemers.
De werkgever stelt dat hier in juridische zin 

geen sprake is van een vervreemding. De 
Hoge Raad kiest echter een economische 
benadering: het recht op de vergoeding 
wegens het niet uitoefenen van de opties 
wordt gelijk gesteld aan een vervreemding. 
Nu het recht op de vergoeding in 1999 
feitelijk onvoorwaardelijk werd, geldt in 
casu de aanvullende heffing (voordeel bij 
uitoefening of vervreemding binnen drie jaar 
na toekenning is belast).

Beoordeling
De afspraak om de optie niet meer uit te 
oefenen, staat gelijk aan een vervreemding 
of intrekking van die optie. Dat lijkt een 
logisch oordeel. Over het moment waarop 
de vergoeding wordt genoten is in de 
procedure discussie gevoerd. De Hoge 
Raad oordeelt in deze casus dat dit moment 
ligt bij het sluiten van de overeenkomst 
tussen werkgever en werknemer om de 
opties niet uit te oefenen. Normaliter leidt 
een overeenkomst onder opschortende 
tijdsvoorwaarde (pas bij de beursgang of 
uiterlijk op 31 december 2001 wordt de 

De Hoge Raad heeft geoordeeld over een zaak die gaat 
over oud recht ten aanzien van de vergoeding voor 
het niet uitoefenen van aandelenopties. (tot 2005). 
Normaliter was het met een optie behaalde voordeel 
belast op het moment waarop de optie onvoorwaardelijk 
werd. De vraag was hoe dat in casu zat.
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vergoeding uitgekeerd), gecombineerd 
met een ontbindende voorwaarde (als 
de werknemer vóór uitbetaling van de 
vergoeding uit dienst treedt, vervalt zijn 
recht daarop) tot een uitstel van heffing. 
In deze casus echter was de ontbindende 
voorwaarde niet reëel, zo is geoordeeld. 
Wie vertrok, ontving de vergoeding 
ook. De opties zijn binnen drie jaar na 
toekenning vervreemd, aldus de Hoge Raad, 
zodat de aanvullende heffing in de oude 
regelgeving plaats vindt. Vraag is of het 
oordeel hetzelfde zou hebben geluid als de 
ontbindende voorwaarde wel reëel zou zijn 
geweest. Uitbetaling van de vergoeding in 
2001 vond immers meer dan drie jaar na de 
toekenning van de opties (1998) plaats.

Praktisch belang
Onder de huidige regelgeving aangaande 
werknemersopties, is belast dat wat door 
de werknemer ter zake van de uitoefening 
of vervreemding van een optie wordt 
genoten. De vraag of de werknemer 
zijn vergoeding binnen of buiten de 
driejaarstermijn ontvangt, is nu fiscaal 
niet meer van belang. Het arrest leert 
wel dat het genietingsmoment van het 
recht (bijvoorbeeld het recht op gratis 
aandelen) onder een opschortende 
tijdsvoorwaarde, gecombineerd met een 
ontbindende voorwaarde, steeds moet 
worden beoordeeld aan de hand van alle 
feiten. Uitstel van heffing is niet zondermeer 
een gegeven.

Verder is van belang dat de afwikkeling 
van werknemersopties in aandelen 
sinds 2007 niet tot een aftrek in de 
vennootschapsbelasting kan leiden. Bij 
overdracht van aandelen verarmt niet 
de vennootschap, maar de zittende 
aandeelhouders, zo luidt de gedachte, die 
overigens niet consistent wordt toegepast. 
De vennootschap kan nieuwe aandelen 
uitgeven, waarbij de vennootschap 
geen kosten heeft, maar de zittende 
aandeelhouders hun relatieve belang kleiner 
zien worden. 

Bij een vergoeding in geld, wegens het 
niet uitoefenen van de optie, draagt de 
vennootschap geen aandelen over aan de 
werknemer maar een bedrag in geld. De 
vennootschap verarmt dan. Als het jaarloon 
van de werknemer lager is dan €565.000, is 
een aftrek van de kosten bij de werkgever te 
beargumenteren. De feiten en vormgeving 
zijn essentieel. 

Mr. H.J. Noordenbos 
088 288 5187 
RNoordenbos@deloitte.nl
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Wat is verkrijgingsprij bij een remigrerende belastingplichtige met een 
aanmerkelijk belang: de historische prijs of de prijs op het moment van 
immigratie. De rechter meent dat het eerste het geval is.

Geen step-up verkrijgingsprijs bij remigratie 
van een aanmerkelijkbelanghouder

verleend. Een step-up wordt dan alleen 
verleend voor zover over de waardeaangroei 
van de aandelen een naar Nederlandse 
maatstaven redelijke belasting is geheven 
of wanneer de waardeaangroei van de 
aandelen is ontstaan in een periode waarin 
de aandeelhouder niet belastingplichtig was 
in Nederland.

De procedure
Belanghebbende is eind 1991 geëmigreerd 
van Nederland naar België. Eind 1994 heeft 
belanghebbende de helft van de aandelen 
verkregen van een in Nederland gevestigde 
vennootschap voor – omgerekend naar 
euro’s – € 9.075. Belanghebbende is in de 
loop van 2003 geremigreerd naar Nederland 
en op dat moment hield belanghebbende 
nog steeds de helft van de aandelen van 
de in Nederland gevestigde vennootschap. 
De waarde in het economische verkeer 
van de vennootschap is vanaf het 
verkrijgingsmoment tot het moment van 
remigratie aanzienlijk gestegen en bedraagt 
op remigratiedatum € 611.640.

In geschil was de verkrijgingsprijs van de 
aandelen in de in Nederland gevestigde 
vennootschap. De inspecteur heeft de 
verkrijgingsprijs van belanghebbende 
vastgesteld op de historische verkrijgingspijs 
van € 9.075 met als gevolg dat de volledige 
waardestijging – inclusief de waardestijging 
die toerekenbaar is aan de buitenlandse 
periode – te zijner tijd zal worden 
betrokken in de heffing van Nederlandse 
inkomstenbelasting (tarief: 25%). 
Belanghebbende stelt zich op het standpunt 
dat de verkrijgingsprijs gesteld moet worden 
op de waarde in het economische verkeer 
ten tijde van de remigratie, zijnde € 611.640.
Belanghebbende heeft het aanmerkelijk 

belang weliswaar verkregen toen hij 
woonachtig was in België, maar als 
aanmerkelijk belanghouder in een in 
Nederland gevestigde vennootschap 
is belanghebbende buitenlands 
belastingplichtig in Nederland. Dit betekent 
dat belanghebbende in beginsel geen 
gebruik kan maken van een step-up naar 
de waarde in het economische verkeer. Een 
step up zou toch mogelijk zijn als België zou 
hebben geheven over de waardeaangroei 
van de aandelen, maar daar is geen 
sprake van. 

De Rechtbank heeft op basis van 
voornoemde feiten geoordeeld dat 
de inspecteur terecht geen step-up 
heeft verleend naar de waarde in het 
economische verkeer op remigratiedatum. 
Voorts heeft de Rechtbank geoordeeld 
dat het niet geven van een step-up niet in 
strijd is met het verdrag ter voorkoming 
van dubbele belasting Nederland-België. 
De Hoge Raad heeft de uitspraak van de 
Rechtbank bevestigd en het cassatieberoep 
van belanghebbende ongegrond verklaard.

Tot slot
De Hoge Raad heeft in dit arrest geoordeeld 
dat een aanmerkelijk belanghouder van een 
in Nederland gevestigde vennootschap bij 
remigratie geen recht heeft op een step-up 
indien de waardestijging van de aandelen 
in de buitenlandse periode niet is belast. 
Dit betekent dat de volledige waardestijging 
bij een latere vervreemding in de heffing 
van Nederlandse inkomstenbelasting 
wordt betrokken. 

Mr. H.P. van der Zwaag
088 288 0883
EvanderZwaag@deloitte.nl

Een aanmerkelijk belanghouder – 
eenvoudig gezegd iemand die meer 
dan 5% van de aandelen in een 

vennootschap houdt – wordt geacht zijn 
aandelen fictief te hebben vervreemd op het 
moment dat hij emigreert. De waardestijging 
op aandelen wordt bij emigratie belast 
voor zover de waarde van de aandelen 
uitgaat boven de verkrijgingsprijs. Ter zake 
wordt een zogenoemde conserverende 
aanslag opgelegd. Tegenhanger van het 
voorgaande is dat wanneer een aanmerkelijk 
belanghouder besluit om zich te vestigen 
in Nederland, hij de waarde van zijn 
aandelen op dat immigratiemoment als 
verkrijgingsprijs in aanmerking mag nemen. 
De combinatie van beide regelingen zorgt 
ervoor dat Nederland alleen heft over de 
waardeaangroei in de periode dat een 
aanmerkelijk belanghouder in Nederland 
belastingplichtig is. In een arrest van de 
Hoge Raad is de vraag aan de orde geweest 
welke gevolgen een remigratie heeft op het 
vaststellen van de verkrijgingsprijs.

Verkrijgingsprijs bij immigratie 
en remigratie
De hoofdregel bij immigratie is dat de 
verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk 
belang wordt gesteld op de waarde 
in het economische verkeer ten tijde 
van immigratie. Dit betekent dat de 
belastingplichtige een step-up (zijnde: een 
verhoging van de verkrijgingsprijs) kan 
krijgen van de historische verkrijgingsprijs 
naar de waarde in het economische verkeer.
Op deze hoofdregel bestaan twee 
belangrijke uitzonderingen. Wanneer sprake 
is van (i) een in Nederland gevestigde 
vennootschap, of (ii) de belastingplichtige 
eerder belastingplichtig was in Nederland, 
wordt de step-up alleen onder voorwaarden 
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uiteindelijk wel kan nemen. Dat kan 
weliswaar niet rechtstreeks op de lening 
(die is immers onzakelijk en als zodanig niet 
af te waarderen), maar het niet genomen 
afwaarderingsverlies verhoogt in box 2 wel 
de verkrijgingsprijs voor de aandelen van 
de betreffende aanmerkelijkbelanghouder. 
Bij een toekomstige vervreemding van 
aandelen (of liquidatie van de vennootschap) 
is deze aanmerkelijkbelanghouder 
daardoor minder aanmerkelijkbelangheffing 
verschuldigd. De belanghebbende in deze 
casus heeft niet de mogelijkheid om de 
verkrijgingsprijs voor haar aandelen te 
verhogen, omdat zij geen aandelen houdt; 
de aandelen maken ook geen deel uit van 
een huwelijkse gemeenschap waartoe zij 
gerechtigd is. Zij stelt dat dit leidt tot een 
ongerechtvaardigde ongelijke behandeling.

Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat in dit 
geval geen sprake is van schending 
van het gelijkheidsbeginsel. Zowel 
bij belanghebbende als bij een 
aanmerkelijkbelanghouder mag immers 
de afwaardering van een onzakelijke lening 
niet in aanmerking worden genomen in 
box 1. Dat de aanmerkelijkbelanghouder 
het verlies uiteindelijk mogelijk (deels) te 
gelde kan maken in box 2, komt doordat 
hij aandeelhouder is, in tegenstelling 
tot belanghebbende. De situatie van 
een aanmerkelijkbelanghouder is 
daarmee wezenlijk anders dan die van 
belanghebbende. Er is dan ook geen 
sprake van gelijke gevallen die ongelijk 
worden behandeld. Het beroep op het 
gelijkheidsbeginsel faalt dan ook.

Vragen
Bij het voorgaande dringt zich de vraag 
op, of de verkrijgingsprijs van de partner 
van belanghebbende wellicht verhoogd 
zou moeten worden met het verlies 
dat niet genomen mag worden door 
belanghebbende, zodat het verlies op de 
lening in elk geval nog ergens in aftrek 
zou kunnen worden gebracht. Het is zeer 
waarschijnlijk de persoonlijke band tussen 
beiden geweest die belanghebbende ertoe 
heeft gebracht de lening onder onzakelijke 
voorwaarden te verstrekken.

In het verlengde daarvan kan men zich 
afvragen, of het verlies op een onzakelijk 
geldlening wellicht aangemerkt moet 
worden als een schenking van (in dit geval) 
belanghebbende aan haar partner. 

Ten slotte is het de vraag wat de uitwerking 
zou zijn geweest als belanghebbende een 
aanmerkelijk belang zou hebben gehad 
in de BV van haar partner. Had zij dan 
het gehele verlies op haar vordering in 
aanmerking kunnen nemen als verhoging 
van verkrijgingsprijs voor haar aandelen, 
of slechts het pro rata parte deel dat 
correspondeert met haar relatieve 
belang? En wanneer het laatste het geval 
is, kan haar partner dan het restant in 
aanmerking nemen als verhoging van zijn 
verkrijgingsprijs?

Op deze vragen zal nadere jurisprudentie 
antwoord moeten geven.

Drs. M.G.F. Scharrenborg
088 288 1686 
mscharrenborg@deloitte.nl

Casus
Belanghebbende en haar fiscaal partner zijn 
niet gehuwd. Belanghebbende heeft een 
lening verstrekt aan de BV van haar partner. 
De lening wordt bij belanghebbende in 
aanmerking genomen als onderdeel van het 
resultaat uit overige werkzaamheden, belast 
in box 1 van de inkomstenbelasting (de 
terbeschikkingstellingsregeling). 

De BV van de partner gaat failliet. 
Belanghebbende waardeert daarom 
haar vordering af naar nihil waardoor 
een afwaarderingsverlies ontstaat als 
resultaat uit overige werkzaamheden. De 
inspecteur accepteert dit verlies echter 
niet, omdat sprake is van een onzakelijke 
lening. De lening kent namelijk weliswaar 
een rente van 4% per jaar, maar er is geen 
leningovereenkomst opgesteld, er bestaat 
geen aflossingsschema en er zijn geen 
zekerheden gesteld. De rechtbank en het 
hof stellen de inspecteur in het gelijk: er 
is sprake van een onzakelijke lening en 
belanghebbende mag daarom geen verlies 
nemen ter zake van de afwaardering.
Belanghebbende tekent cassatieberoep 
aan. Belanghebbende stelt daarin 
niet meer ter discussie of de lening 
al dan niet onzakelijk is. Wel beroept 
zij zich op het gelijkheidsbeginsel. Zij 
verwijst hierdoor naar de positie van 
een aanmerkelijkbelanghouder die een 
onzakelijke lening aan zijn BV verstrekt. 

Ongelijkheid
Belanghebbende stelt dat een 
belastingplichtige die een lening verstrekt 
aan een BV, waarin hij zelf een aanmerkelijk 
belang houdt, het afwaarderingsverlies 

De Hoge Raad heeft onlangs arrest gewezen in een zaak over de 
afwaardering van een onzakelijke vordering van belanghebbende op de 
BV van haar partner, waarbij de belanghebbende een beroep deed op 
het gelijkheidsbeginsel.

Gelijkheidsbeginsel biedt geen 
uitkomst bij onzakelijke lening
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Belastingdienst wordt 
teruggefloten bij WVA onderwijs
Er zijn diverse procedures over de afdrachtvermindering 
onderwijs. De vraag is vooral of de faciliteit in een aantal 
gevallen terecht is toegepast. De rechter heeft zich er inmiddels 
diverse malen over uitgelaten. In deze bijdrage zetten we de 
stand van zaken op een rij.
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vooral relevant dat de Hoge Raad hierbij 
heeft aangegeven dat de werkgever aan 
deze bewijsplicht heeft voldaan, indien er 
een certificaat of diploma in de zin van de 
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 
is uitgereikt. De inspecteur zal dan het 
tegendeel moeten bewijzen. De Hoge Raad 
zet hiermee een duidelijke streep door 
het controlebeleid van de Belastingdienst, 
waaronder de omstandigheid dat de 
Belastingdienst zelf toetst of aan de 
voorwaarden van de WEB is voldaan. De 
controlebevoegdheid van de Belastingdienst 
eindigt dus bij de toets of de betreffende 
werknemers daadwerkelijk aan de opleiding 
en/of praktijkvorming hebben deelgenomen 
in de periode waarvoor de werkgever de 
afdrachtvermindering onderwijs claimt. 
Dit zal moeten worden beoordeeld op 
basis van zaken als praktijkverslagen, 
handtekeningenlijsten etc.

Vermelding in Crebo-register is 
afdoende
Daarnaast bestaat discussie over de vraag 
wanneer een beroepspraktijkvorming 
kwalificeert voor de afdrachtvermindering. 
In dat kader heeft de Hoge Raad geoordeeld 
dat de vermelding als zodanig in het 
Centraal Register beroepsopleidingen 
(Crebo-register) voor de toepassing van 
de afdrachtvermindering onderwijs 
volstaat om te kunnen aannemen dat de 
beroepspraktijkvorming deel uitmaakt van 
de beroepsbegeleidende leerweg. Dus als 
kort gezegd een werknemer deelneemt 
aan het praktijkdeel van een opleiding die 
in het Crebo-register vermeld staat en het 
Regionaal opleidingscentrum (ROC) dat de 
opleiding aanbiedt en deze opleiding niet 
is ingetrokken, dan is daarmee door de 
werkgever aan zijn bewijsplicht voldaan.

Diploma is niet noodzakelijk
Uit de rechtspraak blijkt overigens ook 
duidelijk dat – anders dan de Belastingdienst 
soms stelt – het niet noodzakelijk is dat er 
een diploma of certificaat wordt uitgereikt 
of dat de deelname op het behalen van 
een diploma/certificaat gericht moet zijn. 
Ook voor deelnemers die geen diploma 
of certificaat hebben ontvangen, bestaat 
recht op de afdrachtvermindering onderwijs 

indien het gaat om een opleiding die is 
geregistreerd in het Crebo-register en deze 
registratie niet is ingetrokken. Daarbij lijkt 
uit de rechtspraak tevens af te leiden dat de 
betrokkenheid van het ROC relevant is. In 
de betreffende zaken waren bijvoorbeeld 
het opleidingsprogramma, handleidingen 
en praktijkovereenkomst (POK’s) opgesteld 
door het ROC en was het ROC mede 
verantwoordelijk voor de beoordeling en 
vastlegging van de beroepspraktijkvorming.

Ondertekening van de POK
Een ander punt dat volgens de 
Belastingdienst relevant is, is dat de POK 
is ondertekend door iemand die feitelijk 
de praktijkbegeleiding verzorgt. Uit de 
rechtspraak blijkt dat ook deze eis niet 
gesteld mag worden om in aanmerking 
te komen voor de afdrachtvermindering 
onderwijs. Als ondertekening plaatsvindt 
door iemand die niet de feitelijke 
praktijkbegeleiding verzorgt (bijvoorbeeld 
omdat hij/zij dit gelet op het aantal 
deelnemers niet zou kunnen), kan dat ook 
afdoende zijn.

Afsluiting
Voor toepassing van de 
afdrachtvermindering onderwijs geldt 
een aantal (formele) vereisten waaraan de 
werkgever zich moet houden. De regels zijn 
echter beduidend minder strikt dan volgens 
de Belastingdienst het geval is.

Tegen een aantal van de hier behandelde 
zaken kan nog cassatie bij de HR worden 
aangetekend. Aangezien de Gerechtshoven 
hun uitspraken uitvoering hebben 
gemotiveerd, rekening houdend met de 
eerder door de Hoge Raad neergelegde 
lijn, achten wij de kans groot dat de Hoge 
Raad de Gerechtshoven zal volgen. De 
discussie lijkt daarmee langzamerhand in 
zijn eindfase te komen. De Belastingdienst 
zal vermoedelijk een groot deel van de 
opgelegde naheffingsaanslagen niet in stand 
kunnen houden.

Dr. F.M. Werger
088 288 2991
fwerger@deloitte.nl

De problematiek
De afgelopen maanden verschijnt met 
enige regelmaat rechtspraak over het 
al dan niet terecht toepassen van de 
afdrachtvermindering onderwijs: dit is een 
vermindering van de door de werkgever 
af te dragen loonbelasting voor met name 
werknemers die bepaalde scholing volgen. 
In al die zaken ging het vooral om de vraag 
hoe ver de toetsingsbevoegdheid van 
de Belastingdienst gaat in verband met 
het al dan niet kunnen toepassen van de 
afdrachtvermindering onderwijs. Zo stelde 
de Belastingdienst zich bijvoorbeeld op het 
standpunt dat het niet voldoende was als 
een deel van een gekwalificeerde opleiding 
werd gevolgd, dat de deelname aan een 
traject gericht moest zijn op het behalen 
van een diploma en ook bestond discussie 
over de vraag hoe ver de Belastingdienst 
mag gaan bij het beoordelen of er sprake 
is van een kwalificerende opleiding. 
Voor veel werkgevers leidde de door 
de Belastingdienst gehanteerde lijn tot 
aanzienlijke naheffingsaanslagen. Immers, 
de afdrachtvermindering per kwalificerende 
werknemer kon oplopen tot € 2.700. Dit was 
een voordeel voor de werkgever. 

De algemene lijn in de rechtspraak is dat de 
strikte lijn die de Belastingdienst hanteerde 
bij het opleggen van de correcties in zijn 
algemeenheid niet door de rechterlijke 
macht wordt gehonoreerd. Een groot deel 
van de naheffingsaanslagen zal daarmee 
vermoedelijk niet door de Belastingdienst 
gehandhaafd kunnen blijven. Hieronder 
behandelen we een aantal belangrijke 
recente beslissingen van de Hoge Raad.

Toetsingsbevoegdheid belastingdienst 
beperkt 
Zoals aangegeven bestond discussie over de 
vraag hoe ver de Belastingdienst mag gaan 
bij het beoordelen of er sprake is van een 
kwalificerende opleiding. In het kader van 
de toepassing van de afdrachtvermindering 
onderwijs ligt de bewijslast allereerst bij de 
werkgever om aannemelijk te maken dat een 
werknemer een bepaalde kwalificerende 
beroepspraktijkvorming daadwerkelijk heeft 
gevolgd. De Hoge Raad stelt in de regel de 
werkgever in het gelijk. Voor de praktijk is 
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werd vervolgens verlengd naar 2014. Er is 
massaal bezwaar aangetekend tegen de 
crisisheffing door werkgevers. Een groot 
deel van de bezwaarschriften is opgenomen 
in een collectieve procedure, waarbij 
afspraken zijn gemaakt over te voeren 
proefprocedures. Diegenen die afzagen van 
voeging bij de collectieve procedure, konden 
op individuele basis hun argumenten 
voorleggen aan de rechter.

Op basis van het begrotingsakkoord 
van 2013 is de crisisheffing 
ingevoerd. De crisisheffing was 

een extra eindheffing bij werkgevers, die 
alle werknemers met een loon van meer 
dan € 150.000 ‘extra’ belast met 16%; de 
heffing kwam echter voor rekening van de 
werkgever. De reden achter de crisisheffing 
was voornamelijk het begrotingstekort 
van de Rijksoverheid terug te brengen. De 
initieel eenmalig ingestoken crisisheffing 

Er bestond nogal wat discussie omtrent de zogenoemde crisisheffing: 
er is massaal bezwaar aangetekend bij de Belastingdienst tegen deze 
belasting. Onlangs heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(‘EHRM’) arrest gewezen in een aantal van deze zaken.  
Conclusie: de crisisheffing is legaal.

De crisisheffing is 
proportioneel en legaal
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De Hoge Raad, en later het EHRM, heeft in 
een aantal zaken kortweg de argumenten 
van belanghebbenden afgedaan. De 
voornaamste argumenten van de 
belanghebbenden waren een beroep 
op artikel 1 van het Eerste Protocol van 
het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens (het ongestoorde recht op 
eigendom), alsmede een beroep op het anti-
discriminatiebeginsel van artikel 14 EVRM.

De overwegingen van het EHRM
De wettigheid van de crisisheffing was 
niet in geschil. Wel was de zogenoemde 
proportionaliteit van de crisisheffing in 
geschil. Het EHRM heeft geoordeeld dat 
de Nederlandse Staat niet te ver is gegaan 
met het invoeren van de crisisheffing. De 
Nederlandse Staat heeft nu eenmaal een 
vergaande bevoegdheid om maatregelen 
te nemen, in dit geval om de reden dat 
Nederland onderdeel is van het Europese 
stabiliteitspact en dienaangaande de 
opdracht had het begrotingstekort te 
beperken tot 3%, alsook de staatsschuld 
niet verder te doen oplopen dan 60% van 
het BBP. De crisisheffing was hier een middel 
om deze doelstellingen te bereiken.

Daarbij komt nog dat de crisisheffing niet 
de enige manier was voor de Nederlandse 
Staat om deze doelen te verwezenlijken. 
Onder andere werd de AOW-gerechtigde 
leeftijd verhoogd, de salarisgroei in de 
publieke sector bevroren, alsook de BTW en 
accijnzen verhoogd. In dit licht bezien, is de 
balans tussen het algemeen belang en de 
individuele rechten volgens het EHRM niet 
verstoord. De grief van belanghebbenden, 

dat de crisisheffing in strijd is met het 
verbod op discriminatie werd zonder al te 
veel motivering verworpen in het kader van 
de bevoegdheid van de overheid.

Terugwerkende kracht
Volgens het EHRM is de terugwerkende 
kracht van de crisisheffing eveneens 
geoorloofd omdat de noodzaak tot 
bezuinigen dat rechtvaardigt. Hierbij wordt 
door het EHRM een verwijzing gemaakt naar 
enkele bezuinigingszaken waarin het EHRM 
uitspraak deed, onder andere in de situaties 
met Griekenland en Portugal. Volgens het 
EHRM is terugwerkende kracht inzake de 
werking van belastingregels geoorloofd 
indien sprake is van ‘specific and compelling 
reasons’. Overigens was er sprake van 
dat de Nederlandse Staat de crisisheffing 
niet louter om budgettaire redenen heeft 
ingevoerd. Het feit dat de Nederlandse Staat 
haar budgettaire afspraken wilde nakomen 
in het licht van het functioneren binnen de 
Europese Unie, is ook een reden.

Individuele en excessieve last 
Een van de belanghebbende in de 
procedure, Feyenoord, was tevens van 
mening dat de crisisheffing heeft geleid tot 
een voor haar individuele en excessieve 
last, mede omdat zij in een verliespositie 
verkeerde. Hierin ging het EHRM niet 
mee. Het EHRM oordeelt namelijk dat het 
Gerechtshof van Den Haag in voldoende 
detail de financiële situatie van de 
voetbalclub heeft beoordeeld, waardoor 
kennelijk beoordeling op voldoende 
individueel niveau heeft plaatsgevonden.

Resumerend
Het EHRM heeft geoordeeld dat een 
Europese lidstaat flink wat ruimte heeft 
om belastingwetgeving aan te scherpen 
en te introduceren, indien de nood 
voldoende hoog is, zelfs met terugwerkende 
kracht. Het zal mijns inziens dus niet snel 
voorkomen dat een beroep op het anti-
discriminatiebeginsel of een beroep op 
het recht van ongestoorde eigendom opzij 
wordt gezet. Andere rechtspraak bewijst dat 
ook: de wetgever heeft een zogenoemde 
broad margin of appreciation. Het is te 
hopen dat Nederland het recht eens invoert 
dat wetten aan de Grondwet mogen worden 
getoetst. Dan zal dit soort wetgeving naar 
wij denken veel beter getoetst kunnen 
worden en eerder tot succes voor de 
belastingplichtige leiden.

Mr. M. Veenstra
088 288 6653
maxveenstra@deloitte.nl
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kreeg de bv toegang tot een markt waar 
zij anders geen toegang toe zou hebben. 
De opdrachten die derden aan de 
zustervennootschap verstrekten, hebben 
geleid tot het uitlenen van personeel 
door de bv en tot het zelf uitvoeren van 
additionele opdrachten door de bv. Er was 
dus voor de bv een ondernemingsbelang 
bij het voortbestaan van de zuster. De 
Hoge Raad oordeelde dat een bijzondere 
omstandigheid zich voordoet als tussen 
een schuldeiser en een schuldenaar sprake 
is van een zakelijke relatie die ook bij 
afwezigheid van een concernrelatie voor 
die schuldeiser van voldoende gewicht 
zou zijn geweest om het debiteurenrisico 
te aanvaarden. Na verwijzing moest het 
Hof zich buigen over de vraag of in casu 
de zakelijke relatie met de schuldenaar 
voor de schuldeiser van voldoende 
gewicht is geweest om ook zonder 
aandeelhoudersrelatie de onzakelijke lening 
te verstrekken. 

Toetsingskader
Om te beoordelen of sprake is van een 
zakelijke relatie van voldoende gewicht, 
vergelijkt het Hof het te verwachten 
voordeel van het totaal van de zakelijke 
relaties met de omvang van het 
debiteurenrisico. Deze indicatoren moeten 
worden bepaald naar het tijdstip waarop 
de lening wordt verstrekt. De bewijslast 
voor het aanwezig zijn van bijzondere 
omstandigheden ligt volgens het Hof bij 
belanghebbende. Belanghebbende hoeft 
hiervoor echter niet met mathematische 

precisie de te verwachten voordelen te 
bepalen. Het vertrekpunt van de verdere 
analyse van het Hof is de omvang van 
het debiteurenrisico. Daarna moet 
worden bepaald of het te verwachten 
rendement over de verwachte extra omzet 
van belanghebbende door de zakelijke 
contacten met of via de zuster voldoende 
dekking biedt om dit debiteurenrisico op 
te vangen. Het Hof oordeelt dat de bv 
aannemelijk heeft gemaakt dat de extra 
omzet die ze redelijkerwijs kon verwachten 
door het verstrekken van de lening van 
voldoende gewicht is. De vennootschap mag 
derhalve de lening ten laste van haar winst 
afwaarderen. 

Afsluiting
De uitspraak van het Hof geeft handvatten 
om te kunnen bepalen of een zakelijke 
relatie met een schuldenaar van 
voldoende gewicht kan zijn om ook zonder 
aandeelhoudersrelatie de onzakelijke 
lening te verstrekken. Hiervoor wordt het 
te verwachten voordeel van de zakelijke 
relaties vergeleken met de omvang van het 
debiteurenrisico, op het moment van het 
aangaan van de lening. Van belang is tevens 
dat volgens het Hof de bewijslast op de 
belanghebbende rust. 

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

Als geen winstonafhankelijke rente 
bepaald kan worden waaronder een 
onafhankelijke derde bereid zou zijn 

geweest om onder dezelfde voorwaarden en 
omstandigheden een lening te verstrekken, 
wordt deze lening als onzakelijk aangemerkt. 
Een onzakelijke lening blijft voor fiscale 
doeleinden een lening. De rente blijft dus 
aftrekbaar bij de schuldenaar en belast 
bij de schuldeiser. Echter, een schuldeiser 
kan een eventuele afwaardering van een 
onzakelijk lening niet ten laste van de 
winst brengen. Op voorgaande hoofdregel 
geldt een uitzondering: indien sprake is 
van bijzondere omstandigheden, is het 
leerstuk van de onzakelijke lening niet van 
toepassing. In een recente uitspraak is door 
Hof ’s-Hertogenbosch, na verwijzing door de 
Hoge Raad, een toetsingskader geschetst 
voor het beantwoorden van de vraag of 
sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Zustervennootschap 
In de betreffende zaak had een bv leningen 
verstrekt aan een zustervennootschap. 
Volgend op het faillissement van de 
zustervennootschap, wilde de bv een 
van de leningen ten laste van haar winst 
afwaarderen. Echter, de Hoge Raad 
oordeelde dat de lening als onzakelijke 
lening moest worden aangemerkt. In 
beginsel is een afwaarderingsverlies dan 
niet aftrekbaar. Volgens de bv was er echter 
sprake van een bijzondere omstandigheid, 
omdat de zustervennootschap waaraan de 
leningen waren verstrekt indirect voor extra 
omzet zorgde. Via de zustervennootschap 

Het leerstuk van de onzakelijke lening blijft buiten toepassing in geval 
van bijzondere omstandigheden. Recentelijk heeft Hof ‘s-Hertogenbosch 
uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond of sprake 
was van dergelijke bijzondere omstandigheden.

Onzakelijke lening en 
bijzondere omstandigheid
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Afgelopen zomer heeft een rechter zich moeten buigen over 
de vraag of de erfgenamen van een aanmerkelijkbelanghouder 
een geslaagd beroep kunnen doen op de 
bedrijfsopvolgingsregeling voor de erfbelasting. Interessant 
aan de zaak is onder andere of het belang in een bv in 
oprichting kwalificeert voor de zogenoemde bezitstermijneis. 
In deze bijdrage gaan wij daarop nader in.

Geen recht op 
bedrijfsopvolgingsregeling 
voor erfbelasting 
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periode ook mee zou moeten tellen voor de 
eenjaarsbezitseis.

De Rechtbank oordeelde dat de erfgenamen 
niet aannemelijk konden maken dat al reeds 
een jaar voor het overlijden sprake was van 
een bv i.o. Daarmee was voor de rechter de 
kous af. Zij heeft zich dus niet uit hoeven 
spreken over de vraag of het belang in een 
bv i.o. kan kwalificeren voor de bezitstermijn. 

De bv i.o.
De oprichting van een bv is pas voltooid 
wanneer de notariële akte is gepasseerd. 
Het kan uiteraard zo zijn, dat een 
ondernemer voor die tijd al werkzaamheden 
wil verrichten voor de op te richten bv en 
met derde partijen wil handelen namens 
de bv i.o. Het zal dan over het algemeen de 
bedoeling zijn dat na de voltooiing van de 
oprichting de bv alle verplichten overneemt 
die de oprichter in het kader van de 
onderneming reeds op zich had genomen. 
Dit gebeurt ofwel door uitdrukkelijke of 
stilzwijgende bekrachtiging door de bv 
ofwel doordat de oprichters de bv in de akte 
van oprichting rechtstreeks verbinden aan 
bepaalde rechtshandelingen.

De vraag komt dan op of het belang 
in een bv i.o. gezien kan worden 
als een zogenoemd aanmerkelijk 
belang. In een besluit dat ziet op de 
terbeschikkingstellingsregeling heeft de 
staatssecretaris reeds aangegeven dat een 
belang in een bv i.o. inderdaad kwalificeert 
als een aanmerkelijk belang. Het is uiteraard 
de vraag of dit ook zo geldt in het kader van 
de schenk- en erfbelasting.

Als gekeken wordt naar de bezitstermijn 
voor de BOR levert dit daarnaast nog andere 
interessante vragen op. Zo is het de vraag 
of het aanmerkelijk belang in de bv i.o. 
hetzelfde belang is als het aandelenbelang 
in de daadwerkelijk opgerichte bv. Dit is van 
belang omdat deze periodes anders niet bij 
elkaar opgeteld kunnen worden. Daarnaast 
is het de vraag of de werkzaamheden die 
de oprichter in de i.o.-fase verricht, voor 
de schenk- en erfbelasting toegerekend 
kunnen worden aan de bv. Als dit niet zo 
is kwalificeert het belang in de bv i.o. per 
definitie niet, omdat de bv gedurende die 
periode geen onderneming heeft gedreven.

Tot slot
Het is duidelijk dat een bv i.o., naast de 
vele juridische ingewikkeldheden, een 
hoop fiscale vraagstukken met zich 
brengt. Vraagstukken die de Rechtbank 
in de onderhavige zaak niet heeft hoeven 
bespreken. Als de erfgenamen in een 
eventueel vervolg op de zaak het Hof wel 
kunnen overtuigen dat de bv i.o. al reeds 
een jaar voor het overlijden bestond, zal 
deze laatste zich wel moeten buigen over 
deze fiscale vraagstukken.

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

Algemeen
Voor de schenk- en erfbelasting kennen we 
de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling 
(BOR). Met een beroep op de BOR 
kunnen de begiftigden of de erfgenamen 
die een aanmerkelijkbelang verkrijgen 
daarvoor zijn vrijgesteld van de belasting 
variërend van 83% tot en met 100% van 
de waarde van de onderneming. Een 
van de voorwaarden voor de toepassing 
van de BOR is dat de schenker of erflater 
de aandelen al enige tijd in zijn bezit 
had. Wanneer de aandelen geschonken 
worden, is deze bezitstermijn vijf jaar. 
Wanneer de aandelen vererven, is de 
bezitstermijn een jaar. Ook de onderneming 
die zich in de vennootschap waarop de 
aandelen betrekking hebben bevindt, 
moet al gedurende die bezitsperiode 
gedreven worden door die vennootschap. 
Daarnaast geldt de BOR slechts voor zover 
sprake is van ondernemingsvermogen. 
Beleggingsvermogen in de onderneming 
komt dus niet in aanmerking voor de 
vrijstelling.

Casus
In de onderhavige zaak was sprake 
van een aanmerkelijkbelanghouder 
die in 2013 overleed en een pakket 
aanmerkelijkbelangaandelen naliet aan 
twee erfgenamen. Deze erfgenamen wilden 
hiervoor een beroep doen op de BOR. 
Het heikele punt was dat de bv waarop de 
aandelen betrekking hadden, eind 2012 
formeel was opgericht. De inspecteur stelde 
zich daarom op het standpunt dat niet 
voldaan was aan de bezitstermijn van een 
jaar. De twee erfgenamen waren echter 
van mening dat wel voldaan was aan de 
bezitstermijn, omdat al eerder sprake was 
van een bv i.o. (in oprichting) en dat deze 
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Erfbelasting over de waardestijging 
van aandelen
Op grond van een fictie in de erfbelasting kan soms een waardestijging 
van aandelen in bezit van de erfgenamen belast worden. De bepaling is 
onlangs aan de rechter voorgelegd.

een van haar erfgenamen een lijfrente 
bedongen. De lijfrenteverplichting behoorde 
tot het vermogen van een bv, waarin de 
erfgenaam alle aandelen hield. Omdat 
door het overlijden van de erflaatster 
de lijfrenteverplichting eindigde, zijn de 
aandelen van deze erfgenaam in waarde 
gestegen. De inspecteur belast deze 
waardestijging met erfbelasting op grond 
van een wettelijke fictie. Bij het bepalen van 
de omvang van de waardestijging gaat hij uit 
van de hoogte van de lijfrenteverplichting op 
de balans van de vennootschap.

Omvang waardestijging
De erfgenaam ontkent niet dat hij belast 
moet worden voor de waardestijging van 
de aandelen. Hij meent echter dat de 
inspecteur de omvang van de waardestijging 
op de verkeerde manier heeft vastgesteld. 
Volgens de wet is erfbelasting verschuldigd 
over de waardestijging die is ontstaan ‘als 
gevolg van het overlijden’. De erfgenaam 
betoogt echter dat de waardestijging van 
zijn aandelen voor een groot deel heeft 
plaatsgevonden vóór het overlijden van 
erflaatster. Vanaf mei 2015 bestond reeds 
het vooruitzicht dat erflaatster spoedig 
zou overlijden. Vanaf dat moment was de 
werkelijke last van de lijfrenteverplichting 
dus al veel lager dan de last op de balans 
van de vennootschap, die op de statistische 
levensverwachting was gebaseerd. De 
waarde van de aandelen was daardoor 
voorafgaande aan het overlijden ook 
al hoger.

Ruim onzakelijk verband
Rechtbank Den Haag kan op zichzelf de 
analyse van de erfgenaam volgen. De 
rechtbank onderschrijft de gedachte dat 
als gevolg van de plotsklaps gewijzigde 
(korte) levensverwachting van erflaatster 
de waarde van de aandelen reeds geacht 
kan worden te zijn gestegen omstreeks 
mei 2015. Toch stelt zij de inspecteur in 

het gelijk. Zij doet daarvoor een beroep 
op de bedoeling van de wetgever. Uit de 
parlementaire geschiedenis leidt zij af dat 
de omvang van de belastingheffing niet 
afhankelijk mag zijn van het antwoord 
op de vraag of de erflaatster al dan niet 
plotseling is overleden. Daarom oordeelt 
de rechtbank dat niet alleen moet worden 
gekeken naar het direct oorzakelijk verband 
tussen het overlijden van de erflater en 
de waardestijging van de aandelen, maar 
ook naar het indirect oorzakelijk verband. 
Dat laatste is nogal een vaag criterium. Het 
blijft dus onduidelijk hoe in voorkomende 
gevallen de te belasten waardestijging wél 
moet worden vastgesteld.

Kritiek
Op de uitspraak valt nog meer af te 
dingen. Uiteraard is bij de uitleg van de 
wet de bedoeling van de wetgever een 
belangrijk gegeven. De passages uit 
de parlementaire geschiedenis die de 
rechtbank ter onderbouwing van haar 
standpunt aanvoert, hebben echter 
betrekking op de fictiebepaling voordat 
deze in 2003 werd gewijzigd. Die passages 
lijken voor de uitleg van de huidige bepaling 
dus niet relevant. Bovendien blijkt uit de 
meer recente parlementaire geschiedenis 
juist dat wel een vergelijking moet worden 
gemaakt tussen de waarde van aandelen 
vóór en direct na het overlijden van de 
erflater. Als die vergelijkingsmaatstaf wordt 
gehanteerd, moet de belastingplichtige 
in het gelijk worden gesteld. Het is te 
hopen dat deze belangrijke rechtsvraag 
uiteindelijk aan de Hoge Raad zal worden 
voorgelegd. Er zijn namelijk veel gevallen 
waarin de fictiebepaling tot forse heffing 
leidt en de vraag naar de bepaling van de 
waardestijging relevant is.

Mr. dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl

Fictiebepalingen erfbelasting
Erfbelasting wordt in beginsel geheven 
over verkrijgingen op grond van het 
erfrecht. Het kan echter voorkomen dat ten 
gevolge van het overlijden van de erflater 
een ander wordt verrijkt, zonder dat die 
verrijking haar oorsprong vindt in het 
erfrecht. In zo’n situatie zou op basis van de 
hoofdregel geen heffing mogelijk zijn. Om 
dat te voorkomen kent de wet verschillende 
bepalingen waardoor ook andere dan 
erfrechtelijke verkrijgingen met erfbelasting 
worden belast. In dat geval wordt geacht 
op grond van het erfrecht te zijn verkregen. 
Daarom worden deze bepalingen ook wel 
fictiebepalingen genoemd.

Waardestijging aandelen
Een van deze fictiebepalingen belast de 
waardestijging van aandelen als gevolg 
van het overlijden van de erflater. Het 
gaat om de situatie dat bijvoorbeeld 
een kind van de erflater aandelen houdt 
in een vennootschap die het pensioen 
van de erflater heeft verzekerd. Door 
het overlijden van de erflater eindigt 
de pensioenverplichting voor de 
vennootschap, waardoor het vermogen 
van de vennootschap stijgt. Daardoor 
stijgen ook de aandelen van het kind in 
waarde. Die waardestijging verkrijgt het 
kind niet op basis van het erfrecht, zodat 
er een bijzondere bepaling is ingevoerd 
om hierover erfbelasting te kunnen heffen. 
Recentelijk heeft Rechtbank Den Haag 
een belangwekkende uitspraak gedaan 
over de wijze waarop bij toepassing van 
deze bepaling de waardestijging moet 
worden bepaald.

Erflaatster ongeneeslijk ziek
In de zaak bij de Rechtbank ging het om 
een erflaatster die in mei 2015 ongeneeslijk 
ziek bleek te zijn en nog enkele maanden te 
leven had. Op 31 juli 2015 is zij overleden. 
In het verleden had de erflaatster bij 
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Het Hof van Justitie besliste dat een Belgische 
renteaftrekbeperking in strijd is met de bepalingen 
van de Moeder-dochterrichtlijn. Mogelijk heeft dit 
ook gevolgen voor de renteaftrekbeperkingen in 
de Nederlandse vennootschapsbelasting.

Renteaftrekbeperking in 
strijd met EU-recht

Moeder-dochterrichtlijn
De Moeder-dochterrichtlijn gaat uit van 
de neutraliteitsgedachte. De richtlijn 
schrijft namelijk voor dat over uitgekeerde 
winsten geen bronbelasting mag worden 
ingehouden door het land waar de 
uitkerende vennootschap is gevestigd 
en bepaalt daarnaast dat de EU lidstaat 
van de ontvangende vennootschap zich 
moet onthouden van het belasten van 
de ontvangen winst. De ontvangende 
lidstaat mag daarbij zelf bepalen of het 
de ontvangen winsten vrijstelt of een 
verrekeningsmechanisme toepast: in dat 
geval wordt de buitenlandse belasting 
verrekend met de binnenlandse belasting. 
Daarbij mag het land van de ontvangende 
vennootschap een bedrag van maximaal 5% 
aan ontvangen winsten als niet-aftrekbare 
kosten in aanmerking nemen. De 95% 
vrijstelling die in België wordt gehanteerd 
lijkt hiermee in overeenstemming te zijn.
De richtlijn bepaalt ook dat lasten die 
betrekking hebben op de deelneming en 
waardeverminderingen die voortvloeien 
uit de uitkering van de winst van de 
dochtervennootschap niet in aftrek hoeven 
te worden gebracht door de lidstaat van 
de dividend ontvangende vennootschap. 
België nam het standpunt in dat de rente 

die niet in aftrek is toegelaten tot het bedrag 
aan ontvangen dividenden van korter 
dan één jaar gehouden deelnemingen 
in overeenstemming is met deze 
uitzonderingsmogelijkheid.

Arrest
Het Hof van Justitie is van mening dat 
sprake is van een inbreuk op de Moeder-
dochterrichtlijn. De richtlijn is immers 
gebaseerd op de neutraliteitsgedachte. 
De kwalificerende ontvangen dividenden 
moeten daarom effectief onbelast blijven. 
Door de betaalde rente vervolgens niet 
in aftrek te laten tot het bedrag aan 
ontvangen dividenden van korter dan een 
jaar gehouden deelnemingen wordt de 
neutraliteitsgedachte effectief omzeild. 
Met andere woorden: de dividenden die 
van deze kort gehouden deelnemingen 
worden ontvangen worden via een 
omweg alsnog in de heffing betrokken. 
De Moeder-dochterrichtlijn voorziet 
weliswaar in een uitzondering die 
renteaftrekbeperkingen onder bepaalde 
omstandigheden toestaat, maar deze 
uitzondering moet volgens het Hof van 
Justitie restrictief worden geïnterpreteerd. 
Het uitgangspunt moet namelijk blijven dat 

Belgische DBI-aftrek
De Belgische kredietinstelling Argenta 
hield belangen in diverse deelnemingen 
die in België en elders in de EU gevestigd 
waren. Sommige deelnemingen werden 
langer dan een jaar gehouden, andere 
deelnemingen korter dan een jaar. De 
deelnemingen keerden dividend uit aan 
Argenta. Daarnaast betaalde Argenta rente 
die betrekking had op spaarrekeningen 
en beleggingsproducten die Argenta voor 
haar klanten aanhield. De rente werd niet 
betaald voor leningen die waren gesloten 
om deelnemingen te verwerven. Onder de 
Belgische wetgeving werden de ontvangen 
dividenden in de grondslag van Argenta 
betrokken. Vervolgens werd een aftrek van 
95% van het ontvangen dividend toegepast. 
De Belgische regeling voor definitief 
belaste inkomsten (dbi) voorzag daarnaast 
in een aftrekbeperking voor de betaalde 
rente. Conform de regeling werd de rente 
niet in aftrek toegestaan tot het bedrag 
dat aan dividenden was ontvangen van 
deelnemingen die korter dan een jaar 
werden gehouden. Het Hof van Justitie werd 
gevraagd of deze renteaftrekbeperking in 
overeenstemming is met de bepalingen van 
de Moeder-dochterrichtlijn.
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van deze regeling lijkt nauwer aan te 
sluiten bij de door het Hof van Justitie 
geaccepteerde uitzonderingsmogelijkheid 
dan de Belgische regeling. In dat geval 
kan de Nederlandse regeling van kracht 
blijven. Daar kan echter tegenin worden 
gebracht dat de Nederlandse regeling een 
vereenvoudigde berekeningsmethode bevat 
en niet per definitie aansluit bij de feiten en 
omstandigheden van het geval. Bovendien 
ontbreekt een tegenbewijsmogelijkheid 
voor belastingplichtige. Deze combinatie 
vereenvoudigt weliswaar voor de 
Belastingdienst de methode voor de 
berekening van de renteaftrekbeperking, 
maar zorgt er tevens voor dat niet altijd 
exact de rente in aftrek wordt beperkt 
voor zover daadwerkelijk een direct 
verband bestaat met de financiering van de 
verwerving van de deelneming. Indien een 
te hoog bedrag aan rente niet in aftrek zou 
worden toegelaten kan dat wellicht toch een 
inbreuk op het EU-recht opleveren. Het is 
daarom vooralsnog de vraag in hoeverre het 
arrest Argenta daadwerkelijk van invloed zal 
zijn op de Nederlandse wetgeving.

Mr. dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl 

de ontvangen winsten onbelast blijven. De 
uitzonderingsmogelijkheid is opgenomen 
in de richtlijn om te voorkomen dat het 
land van de moedermaatschappij eerst 
de ontvangen dividenden moet vrijstellen 
en vervolgens een aftrek zou moeten 
toestaan voor de kosten die worden 
gemaakt ten behoeve van de deelneming. 
Het Hof van Justitie oordeelt daarom dat 
de renteaftrekbeperking niet in algemene 
zin betrekking kan hebben op alle betaalde 
rente, maar alleen kan voorzien in een 
aftrekbeperking voor rente ten behoeve 
van de financiering van de verwerving van 
deelnemingen. Dat was in de onderhavige 
Belgische kwestie niet aan de orde, omdat 
de betaalde rente betrekking had op 
spaarrekeningen en beleggingsproducten 
die klanten bij Argenta aanhielden. Een 
direct verband tussen de rente en de 
financiering van de verwerving van de 
deelnemingen ontbrak derhalve, waardoor 
de betaalde rente in aftrek moest worden 
toegestaan.

Impact op de Nederlandse wetgeving?
Mogelijk heeft het arrest invloed op 
de Nederlandse wetgeving, zoals de 
regeling ten aanzien van bovenmatige 
deelnemingsrente. Onder die regeling 
worden rente en kosten ter zake van 
geldleningen die verband houden met 
de financiering van deelnemingen niet in 
aftrek toegestaan voor zover het bedrag 
aan bovenmatige deelnemingsrente meer 
bedraagt dan € 750.000. De bewoording 
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Het Nederlandse fiscale 
eenheidsregime heeft al een groot 
aantal procedures omtrent de 

verenigbaarheid met het EU-recht achter 
de kiezen. Het Hof van Justitie oordeelde 
dat Nederland niet hoeft toe te staan 
dat in andere EU-lidstaten gevestigde 
vennootschappen gevoegd moesten 
kunnen worden in de fiscale eenheid. 
Wel moest een fiscale eenheid tussen in 
Nederland gevestigde vennootschappen 
mogelijk worden gemaakt wanneer 
de verbindende vennootschap(pen) 
in een andere EU-lidstaat gevestigd 
zijn. Een verbindende vennootschap 
kan zowel een tussenhoudster als een 
gemeenschappelijke moedermaatschappij 
zijn. Ten aanzien van deze zogenaamde 
Papillon-fiscale eenheden is de wet op de 
vennootschapsbelasting aangepast.

Per element benadering
Aan de discussie over de verenigbaarheid 
van de fiscale eenheid met het EU-
recht wordt momenteel een nieuwe 
dimensie toegevoegd. De vraag ligt voor 
bij het Europese Hof van Justitie of de 
onmogelijkheid om in grensoverschrijdende 
situaties een fiscale eenheid aan te gaan 
ook nog andere nadelen met zich mag 
brengen. Dit vraagstuk heeft al eerder tot 
een tweetal arresten van de Hoge Raad 
geleid. In een van die zaken betrof het 
de voormalige thin capitalization regels 
in de vennootschapsbelasting. Rente 
die buiten de thincap-ratio viel werd 
niet in aftrek toegestaan. Die ratio werd 

bepaald aan de hand van de verhouding 
tussen het eigen en vreemd vermogen 
van een belastingplichtige. Wanneer 
deze belastingplichtige echter deel 
uitmaakte van een fiscale eenheid kon de 
thincap-ratio voordeliger uitvallen dan 
de ratio bij de individuele vennootschap. 
Omdat de fiscale eenheid beperkt was 
tot binnenlandse verhoudingen werd het 
standpunt ingenomen het voordeel van de 
gunstigere ratio dat voortvloeide uit het 
kunnen aangaan van een fiscale eenheid 
een inbreuk op de vrijheid van vestiging 
opleverde. De Hoge Raad ging hier echter 
niet in mee. Hij beschouwde de thincap-
regeling en het fiscale eenheidsregime als 
twee op zichzelf staande regelingen en 
oordeelde dat de combinatie van beide niet 
tot een inbreuk op het EU-recht leidde.

Groupe Steria
Het arrest Groupe Steria leidde echter 
tot sterke twijfel over de vraag of de 
Hoge Raad het in de eerdere arresten bij 
het juiste eind had. Het arrest Groupe 
Steria betrof de combinatie van de 
Franse deelnemingsvrijstelling en het 
Franse consolidatieregime. Op grond van 
nationaal recht werden door een Franse 
vennootschap ontvangen dividenden voor 
95% vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 
Hierbij werd geen onderscheid gemaakt 
naar de herkomst van het dividend. De 
deelnemingsvrijstelling zelf was daardoor 
ook niet in strijd met het EU-recht. Als 
de Franse moedermaatschappij echter 
fiscaal geconsolideerd zou zijn met de 

Het voortbestaan van de fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting staat ter discussie ten 
gevolge van rechtspraak van het Hof van Justitie. 
Wordt het regime afgeschaft of vervangen?
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dividend uitkerende dochtervennootschap, 
zou geen dividenduitkering zijn 
onderkend en zou de winst van de 
dochtervennootschap effectief onbelast zijn 
bij de moedermaatschappij terechtkomen. 
Het Franse consolidatieregime is, net als 
de Nederlandse fiscale eenheid, beperkt 
tot binnenlandse situaties. De vraag werd 
daarom aan het Hof van Justitie voorgelegd 
of het verschil in behandeling dat tussen 
binnenlandse en grensoverschrijdende 
situaties ontstaat en dat uitsluitend het 
gevolg is van het kunnen aangaan van de 
fiscale consolidatie een inbreuk op het 
EU-recht oplevert. Het Hof van Justitie 
oordeelde dat dit inderdaad onverenigbaar 
is met EU-recht. 

Nieuwe kans voor de Hoge Raad
Het arrest Groupe Steria leidde in 
Nederland opnieuw tot discussie over 
de vraag of de samenhang tussen 
het fiscale eenheidsregime en andere 
fiscale bepalingen verenigbaar zijn met 
EU-recht wanneer deze samenloop tot 
een voordeliger behandeling leidt in 
binnenlandse situaties dan in vergelijkbare 
grensoverschrijdende verhoudingen. Een 
aantal procedures werd aangespannen 
en twee zaken werden door de Hoge 
Raad voor een prejudiciële beslissing 
verwezen naar het Hof van Justitie. Op 
25 oktober 2017 publiceerde de AG zijn 
conclusie in de gevoegde procedures. 
Het betrof een procedure over de 
Nederlandse winstdrainagewetgeving 
en een procedure over de aftrek van 
valutaverliezen. De Nederlandse wetgeving 
beperkt de aftrek van rente in bepaalde 
situaties om grondslaguitholling te 

voorkomen. Daarbij wordt in beginsel geen 
onderscheid gemaakt tussen binnenlandse 
en grensoverschrijdende situaties. In 
een volledig binnenlandse verhouding 
had belanghebbende echter aan de 
renteaftrekbeperking kunnen ontkomen 
door een fiscale eenheid aan te gaan met 
de Nederlandse groepsvennootschap. Door 
het aangaan van de fiscale eenheid zou de 
lening fiscaal niet zichtbaar zijn omdat deze 
in de fiscale eenheid wegvalt. Er kan dan ook 
geen renteaftrekbeperking aan de orde zijn.
De tweede zaak betrof de regeling voor 
koersverliezen. In Nederland zijn positieve 
valutaresultaten op deelnemingen in 
beginsel vrijgesteld en wisselkoersverliezen 
niet aftrekbaar onder toepassing 
van de deelnemingsvrijstelling. Bij de 
herstructurering van een concern werden 
valutakoersverliezen geleden op een 
Britse deelneming van een Nederlandse 
moedermaatschappij. Deze werden niet 
in aftrek toegestaan onder verwijzing 
naar de deelnemingsvrijstelling. Effectief 
hadden deze verliezen wel in aftrek kunnen 
worden gebracht als de Nederlandse 
moedermaatschappij en de Britse 
dochtervennootschap een fiscale eenheid 
hadden kunnen vormen omdat de Britse 
dochtervennootschap dan als vaste 
inrichting zou zijn behandeld.

Samenloop met fiscale eenheid
De overeenkomst tussen beide kwesties 
is dat de nationale regelingen in beginsel 
op gelijke wijze van toepassing zijn op 
binnenlandse en grensoverschrijdende 
situaties. Echter, door in een binnenlandse 
verhouding een fiscale eenheid aan te gaan 
kan aan de beperkende wetgeving worden 

ontkomen. Omdat de fiscale eenheid 
alleen mogelijk is tussen vennootschappen 
die in Nederland gevestigd zijn vormt 
de combinatie van de beide regelingen 
enerzijds en de fiscale eenheid anderzijds 
wellicht een inbreuk op het EU-recht. In de 
vergelijkbare Franse zaak ‘Groupe Steria’ 
heeft het Hof van Justitie in vergelijkbare zin 
beslist dat sprake is van een inbreuk op de 
vrijheid van vestiging. 

AG concludeert tot strijdigheid 
De AG concludeert dat wat betreft de 
Nederlandse winstdrainagewetgeving 
in beginsel sprake is van een inbreuk 
op het EU-recht. Omdat binnen fiscale 
eenheid geen besmette transactie 
zou worden onderkend zou de rente 
volledig in aftrek worden toegelaten. 
Omdat de fiscale eenheid beperkt 
is tot binnenlandse situaties kunnen 
grensoverschrijdende situaties niet voor 
dit voordeel in aanmerking komen en blijft 
de rente potentieel beperkt aftrekbaar. 
Nederland kan zich daarbij volgens de 
AG niet verschuilen achter het argument 
dat de renteaftrekbeperking een anti-
misbruikkarakter heeft. Hij onderbouwt 
dit door te stellen dat Nederland het 
antimisbruikkarakter schijnbaar niet 
belangrijk vindt binnen fiscale eenheid. 
Ten aanzien van de valutakoersverliezen 
concludeert de AG anders. Hij verwijst naar 
een eerdere (Zweedse) kwestie waarin al 
was geoordeeld dat koersverliezen niet in 
aftrek hoefden te worden toegestaan. De 
AG lijkt met name de mening toegedaan dat 
er niet direct een verband bestaat tussen 
de regeling voor koersverliezen en de 
fiscale eenheid.
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Reparatie 
Het is nu afwachten of het Hof van Justitie 
de conclusie van de AG volgt. Als het Hof 
van Justitie oordeelt dat de Nederlandse 
wetgeving een inbreuk vormt op het EU-
recht zou in beginsel per wettelijke bepaling 
(‘per element’) moeten worden beoordeeld 
of het aangaan van een fiscale eenheid 
consequenties heeft voor de toepassing van 
die bepaling. Direct na het verschijnen van 
de conclusie van de AG heeft de wetgever 
een besluit met reparatiemaatregelen 
uitgevaardigd. Als het Hof van Justitie de 
conclusie van de AG volgt betekent dit dat 
ten aanzien van een aantal bepalingen, 
zoals bepaalde renteaftrekbeperkingen in 
de wet op de vennootschapsbelastingen, 
ook in binnenlandse verhoudingen de 
fiscale eenheid buiten beschouwing 
blijft. De staatssecretaris kiest er dus 
bewust niet voor om het voordeel in 
binnenlandse situatie uit te breiden naar 
grensoverschrijdende situaties, maar 
beperkt het bereik van de fiscale eenheid 
in binnenlandse situaties. Er moet daarom 
rekening mee worden gehouden dat 
bestaande fiscale eenheden voortaan ook 
tegen een van de renteaftrekbeperking 
aan kan lopen waar nu geen rekening mee 
wordt gehouden. Bovendien heeft het 
besluit terugwerkende kracht tot 25 oktober 
2017, de dag dat de conclusie van de AG 
is gepubliceerd.  

In het besluit geeft de staatssecretaris 
ook aan dat de voorgestelde maatregel 
slechts de opmaat is naar de introductie 
van een meer toekomstbestendige 
groepsregeling. Daarmee wordt bedoeld 
dat op het Ministerie van Financiën wordt 
nagedacht over alternatieven voor de fiscale 
eenheid. Onduidelijk is nog welke variant 
de voorkeur geniet. Mogelijkheden variëren 
van de het toestaan van een volledige 
grensoverschrijdende fiscale eenheid 
(met uitsluiting van grensoverschrijdende 
verliesverrekening) tot de vervanging van het 
bestaande regime door een meer resultaat-
georiënteerde variant (zoals een op het 
Britse group relief systeem gebaseerde 
variant). Afschaffing van de fiscale eenheid is 
ook een mogelijkheid, maar dat ligt niet voor 
de hand. Wordt vervolgd.

Mr. dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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De OESO heeft een instrument ontwikkeld om zoveel mogelijk 
belastingverdragen met een overkoepelend verdrag aan te passen aan 
wijzigingen in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele 
belasting: het multilateraal verdrag of multilateraal instrument (MLI). 
Een impressie.

Multilateraal verdrag
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Het MLI betekent echter weer niet dat 
alle 3000 verdragen hiermee in een 
keer worden aangepast. In de eerste 
plaats zijn er landen die niet meedoen; 
daarnaast zijn er landen die een deel van 
de bepalingen in het MLI wel toepassen 
en een deel niet. En dan is het nog zo dat 
bij sommige verdragsaanpassingen er 
opties zijn voor enkele varianten. Als dan 
twee verdragslanden voor een andere 
optie kiezen, kan het belastingverdrag 
ook niet worden aangepast. Niettemin 
is het aannemelijk dat het MLI heel veel 
aanpassingen doorvoert. Nederland heeft 
het MLI ondertekend. Een wetsvoorstel 
om het MLI in werking te doen treden is 
onlangs bij het parlement ingediend en zal 
ongetwijfeld worden aanvaard. Dan moeten 
vervolgens ten minste vijf landen in de 
wereld het MLI hebben aanvaard en dan kan 
het MLI geleidelijk aan effectief worden. 

Thema’s
De onderwerpen die in het MLI zijn 
geregeld vinden we ook terug in het eind 
2017 gewijzigde modelverdrag van de 
OESO dat de standaard is voor vrijwel alle 
belastingverdragen. Een onderwerp dat 
hiermee is geregeld betreft onder andere de 
aanscherping van het begrip vaste inrichting, 
een soort filiaal in het buitenland. Daarnaast 
is een algemene antimisbruikbepaling 
opgenomen die moet voorkomen dat van 
belastingverdragen oneigenlijk gebruik 
wordt gemaakt. Tevens zijn diverse 
specifieke antimisbruikbepalingen verwoord, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de toepassing 
van een laag bronheffingspercentage 
met betrekking tot dividenden: aandelen 
moeten ten minste een jaar worden 
aangehouden alvorens van een dergelijk 
laag percentage gebruik te kunnen 

maken. Een belangrijk punt is verder dat 
de regeling voor geschillenbeslechting is 
verbeterd. Het gaat hierbij om gevallen 
waarbij de verdragslanden over een 
bepaald punt verschillend denken en 
niet tot een oplossing komen hetgeen 
een belastingplichtige kan benadelen. De 
nieuwe geschillenbeslechting leidt voor 
belastingplichtigen tot een verbetering. 
Daarnaast wordt in dit verband een 
nieuwe regeling toegevoegd, namelijk voor 
arbitrage. Deze arbitrage is dwingend 
wat betreft uitkomst en komt in beeld 
als de geschillenbeslechting niet tot een 
oplossing leidt.

Tot slot
Al met al is met het MLI een grote 
stap gezet in het verbeteren van de 
verdragstoepassing. Bovendien kan op deze 
wijze goed invulling worden gegeven aan de 
BEPS-acties die moeten worden verwerkt in 
belastingverdragen. Daarmee is een grote 
efficiencyslag gemaakt.

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

Het is een ieder wel bekend: de OESO en 
de EU werken hard aan het bestrijden van 
het ontwijken van belastingen. Daartoe 
worden diverse middelen ingezet. Een 
van de belangrijkste speerpunten in de 
afgelopen jaren was het tot stand brengen 
van een wereldwijde automatische 
informatieuitwisseling tussen landen. Dat 
is vergaand gelukt met de invoering van de 
Common Reporting Standard (CRS) van de 
OESO: zo’n 100 landen wisselen inmiddels 
onderling automatisch informatie uit over 
allerlei soorten inkomsten.

Multilateraal verdrag 
Een ander groot project van de OESO is 
het zogenoemde multilaterale verdrag, 
ook wel aangeduid als het multilaterale 
instrument ofwel MLI. De OESO heeft in het 
kader van de strijd tegen het ontwijken van 
belastingen – het bekende BEPS-project – 
allerlei maatregelen voorgesteld. Een deel 
van die maatregelen moeten landen in 
hun nationale wetgeving implementeren. 
Een ander deel moet echter worden 
opgenomen in belastingverdragen. Wijziging 
van belastingverdragen is in de regel een 
tijdrovende aangelegenheid. Bovendien 
zijn er wereldwijd heel veel verdragen: 
circa 3000. De OESO heeft met het MLI 
een mooie oplossing gevonden om de 
verdragswijzigingen op een collectieve 
wijze te verwerken in belastingverdragen: 
het MLI is een soort overkoepelend 
verdrag dat wijziging regelt in bestaande 
belastingverdragen. Landen die het 
MLI ondertekenen kunnen daarmee in 
een keer al hun bestaande verdragen 
aanpassen. Formeel vindt overigens geen 
aanpassing van belastingverdragen plaats 
maar moet men het belastingverdrag 
steeds in combinatie lezen met het MLI. 
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meegebrachte getuige echter niet te horen 
indien hij van oordeel is dat dit redelijkerwijs 
niet kan bijdragen aan de beoordeling van 
de zaak. Dit kan zich voordoen wanneer het 
bewijsaanbod onvoldoende gespecificeerd 
is, als het te bewijzen feit niet in geschil is, of 
als het door middel van getuigen te leveren 
bewijs al langs andere weg is geleverd.

Anonieme getuigen
Recentelijk moest de Hoge Raad oordelen 
over de vraag of het in belastingzaken 
mogelijk is om anonieme getuigen te horen. 
Het ging in die zaak over een uitzendbureau 
dat afdrachtvermindering onderwijs had 
geclaimd voor 125 van haar werknemers. 
De inspecteur oordeelde dat niet aan 
de voorwaarden was voldaan en heeft 
naheffingsaanslagen loonheffing over 
2010 en 2011 opgelegd. In hoger beroep 
deed het uitzendbureau onder meer een 
beroep op het gelijkheidsbeginsel. In dat 
kader verzocht zij Hof Den Haag om enkele 
personen als getuige op te roepen, zonder 
de identiteit van deze (rechts)personen aan 
de inspecteur bekend te maken. Als reden 
voerde het uitzendbureau aan dat deze 
getuigen anders ernstig rekening zouden 
moeten houden met naheffingsaanslagen 
en boetes. Het Hof heeft dit verzoek 
afgewezen met als argument dat de 
Algemene wet bestuursrecht niet voorziet 
in de mogelijkheid om anonieme getuigen 
op te roepen. Tegen dit oordeel heeft het 
uitzendbureau cassatieberoep aangetekend. 

Partijen in een belastingprocedure hebben 
de mogelijkheid om getuigen of deskundigen 
mee te brengen naar de zitting van de 
rechtbank of het gerechtshof. Een partij 
die van deze mogelijkheid gebruik wil 
maken, moet de wederpartij en de rechter 
uiterlijk een week voor de dag waarop de 
zitting gehouden hiervan op de hoogte 
stellen, onder vermelding van de namen en 
woonplaatsen van deze personen.

De rechter kan ook besluiten om zelf 
getuigen op te roepen, al dan niet op 
verzoek van een procespartij. In dat geval 
zijn de betreffende personen verplicht om 
op de zitting te verschijnen en kunnen zij 
ook onder ede worden gehoord. De rechter 
deelt ten minste een week van tevoren aan 
partijen mee op welk tijdstip en over welke 
feiten de getuigen zullen worden gehoord. 
Partijen worden zo in de gelegenheid gesteld 
om het getuigenverhoor bij te wonen. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een 
getuige buiten aanwezigheid van partijen 
worden gehoord, bijvoorbeeld wanneer de 
waarheidsvinding zou worden belast met 
het risico dat verklaringen op elkaar worden 
afgestemd. Dit speelt echter met name 
een rol in strafzaken. In belastingzaken zijn 
rechters doorgaans sowieso terughoudend 
met het zelf oproepen van getuigen. 

Getuigenbewijs kan met name een rol 
spelen bij de beoordeling in hoeverre door 
partijen gestelde feiten aannemelijk zijn. 
De rechter hoeft een door een partij zelf 

Getuigen kunnen opgeroepen worden voor zittingen bij de rechter. 
Maar anonieme getuigen niet, aldus de Hoge Raad. 

Getuigen en 
deskundigen
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Oproep aan de wetgever
De Hoge Raad overweegt dat het 
bestuursprocesrecht ‘naar de letter 
genomen’ niet voorziet in de mogelijkheid 
om anonieme getuigen te horen, ook niet 
als een getuige zich door het afleggen van 
een verklaring zou blootstellen aan gevaar. 
Vervolgens ziet de Hoge Raad zich voor 
de vraag gesteld of de bestuursrechter 
desondanks de vrijheid heeft om toch 
tegemoet te komen aan een dergelijk 
verzoek. Ons hoogste rechtscollege geeft 
aan dat het primair op de weg van de 
wetgever ligt om een regeling te treffen. 
Hij wijst daarbij op het strafrecht, dat 
uitgewerkte regels bevat over het horen 
van bedreigde getuigen die anoniem 
wensen te blijven. Indien de mogelijkheid 
tot anoniem getuigenbewijs al zou worden 
aanvaard, dient volgens de Hoge Raad 
grote terughoudendheid te worden 
betracht. Het anoniem horen van getuigen 
beperkt de partij die de getuige niet kent 
immers sterk in zijn mogelijkheden om 
de geloofwaardigheid van deze persoon 
ter discussie te stellen. Beginselen van 
behoorlijk procesrecht brengen dan mee 
dat zo’n beperking alleen geoorloofd is 
indien zij strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld 
wanneer voor het leven, de gezondheid, of 
de veiligheid van de getuige of een andere 
persoon moet worden gevreesd.

De omstandigheid dat op te roepen 
getuigen mogelijk met naheffingsaanslagen 
of boetes worden geconfronteerd, is volgens 
de Hoge Raad volstrekt onvoldoende om 
deze personen anonimiteit te verlenen. 
Het cassatieberoep van het uitzendbureau 
wordt om die reden verworpen.

Tot slot
De Hoge Raad legt in zijn arrest de bal 
nadrukkelijk bij de wetgever. Het is te hopen 
dat het nieuwe kabinet de handschoen 
oppakt en met een wettelijke regeling komt 
op dit punt. Uiteraard moet dit gepaard 
gaan met de nodige waarborgen voor 
de betrokken procespartijen. De reeds 
bestaande regeling in het strafrecht zou 
daarbij als uitgangspunt kunnen dienen. 

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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Nieuwe btw-regels voor 
e-commerce per 2021
Op 5 december 2017 hebben de EU-lidstaten 
overeenstemming bereikt over de voorstellen 
van de Europese Commissie (EC) over de btw-
behandeling van e-commerce. Per 1 januari 
2021 moeten lidstaten de nieuwe regels in hun 
wetgeving hebben opgenomen. 
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woont). Met de regeling wordt voorkomen 
dat consumenten gaan tariefshoppen en 
leveranciers zich vestigen in het land met 
het meest gunstige btw-regime (laagste 
tarief) voor hun producten. Thans zijn 
de leveringen pas belast in het land van 
aankomst van de goederen wanneer 
een drempelbedrag van € 100.000 is 
overschreden. In sommige lidstaten geldt 
een lager drempelbedrag van € 35.000. 
Ondernemers wier afstandsverkopen 
belast zijn in het land van aankomst van de 
goederen moeten zich in elke EU-lidstaat 
waar zij btw verschuldigd zijn registreren 
en btw voldoen. Per 1 januari 2021 zullen 
de drempelbedragen komen te vervallen. 
Hierdoor is de ondernemer, tenzij een van 
de vereenvoudigingen geldt voor kleine 
ondernemers (zie hierna), te allen tijde btw 
verschuldigd in het land van aankomst van 
de goederen. Voor het doen van aangifte 
kunnen ondernemers gebruik maken van 
het één-loket-systeem (zie hierna onder 
‘aangifte doen’). 

Vervallen invoervrijstelling kleine 
zendingen
Goederen die worden verkocht kunnen 
ook afkomstig zijn vanuit een land buiten 
de EU. Er is dan sprake van invoer. Thans 
is de invoer van kleine zendingen tot een 
bedrag van € 22 vrijgesteld van btw. Per 1 
januari 2021 komt deze invoervrijstelling te 
vervallen. Ook ter zake van kleine zendingen 
is dus in de toekomst btw verschuldigd 
in de EU. Ondernemers kunnen op 
vereenvoudigde wijze aangifte doen (zie 
hierna onder ‘aangifte doen’). 

Aangifte doen
Om het voor ondernemers gemakkelijker te 
maken om aan hun aangifteverplichtingen 
te voldoen wordt per 1 januari 2021 het 
reeds bestaande mini-één-loket systeem, 
beter bekend onder zijn Engelse benaming 
Mini One Stop Shop of kortweg de MOSS, 
uitgebreid tot afstandsverkopen en 
andere diensten dan telecommunicatie-, 
omroep- en elektronische diensten die aan 
particulieren worden verricht. Dit betekent 
dat een ondernemer zich niet meer hoeft 
te registreren voor de btw in elke EU-
lidstaat waar de goederen aankomen. Hij 
kan in eigen land aangifte doen van de btw 
verschuldigd in EU-lidstaten waar hij niet 
is gevestigd. Ook betaalt hij de btw aan 
de eigen lidstaat die deze btw doorgeeft 
aan de lidstaat waar de prestaties van 
de ondernemer zijn belast. Ook voor de 
invoer van goederen met een intrinsieke 
waarde van niet meer dan € 150 gaat een 
vergelijkbaar regime als dat van de MOSS 
gelden. Bij invoer geldt dan een vrijstelling, 
maar de ondernemer is in het tijdvak waarin 
de betaling voor de opvolgende levering is 
aanvaard btw verschuldigd in de lidstaat 
van aankomst van de goederen. Wanneer 
een ondernemer bijvoorbeeld goederen 
invoert in Nederland in verband met de 
verkoop van de goederen aan een Duitse 
particuliers, geeft de ondernemer geen 
invoer aan in Nederland, maar is hij Duitse 
btw verschuldigd in het tijdvak waarin hij 
de betaling van de particulier aanvaard. 
De btw geeft hij aan in eigen land. Voor de 
situatie waarin de goederen in de lidstaat 
van invoer blijven, kunnen ondernemers op 
vereenvoudigde wijze aangifte doen van de 
invoer wanneer het gaat om goederen met 
een intrinsieke waarde van niet meer dan 
€ 150. Zij zijn de btw dan niet onmiddellijk 
ten tijde van de invoer verschuldigd 
maar doen maandelijks aangifte van de 
verschuldigde invoer-btw. 

Doelstellingen
De nieuwe regels hebben met name 
gevolgen voor ondernemers die goederen 
leveren aan consumenten in andere EU-
landen en ondernemers die goederen 
leveren die afkomstig zijn van buiten de EU. 
Ook de btw-positie van platforms binnen 
de nieuwe regels is anders. Ze hebben 
een drietal doelstellingen. Allereerst 
moeten zij vereenvoudiging brengen, daar 
waar de btw-regels bij e-commerce thans 
gecompliceerd zijn. In de tweede plaats 
is het huidige btw-systeem niet neutraal 
omdat EU-ondernemers in vergelijking met 
niet EU-ondernemers in het nadeel zijn. 
Niet EU-ondernemers kunnen op legale 
wijze (bijvoorbeeld vanwege de vrijstelling 
voor invoer van kleine zendingen), maar ook 
door niet aan hun aangifteverplichtingen te 
voldoen btw-vrij goederen verkopen binnen 
de EU. Ten slotte hebben de complexiteit 
van het huidige systeem en de vrijstelling 
voor de invoer van kleinen zendingen tot 
gevolg dat lidstaten btw-opbrengsten 
mislopen. De nieuwe regels moeten ervoor 
zorgen dat die btw-opbrengsten geïnd 
kunnen worden. 

Uitbreiding regime afstandsverkopen
Wanneer goederen in het kader van een 
levering worden verzonden of vervoerd is 
de levering in principe belast in het land van 
vertrek van de goederen. Op die hoofdregel 
bestaat een uitzondering voor zogeheten 
afstandsverkopen die binnen de EU 
plaatsvinden. Het gaat hierbij kort gezegd 
om verkopen waarbij de leverancier zorg 
draagt voor het vervoer van de ene naar 
de andere EU-lidstaat en de afnemer een 
particuliere consument is. Deze leveringen 
zijn belast in het land van aankomst van de 
goederen (vaak het land waar de consument 
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Telecommunicatie-, omroep- en 
elektronische diensten
Met ingang van 1 januari 2019 vinden ook 
enkele wijzigingen plaats die betrekking 
hebben op het reeds sinds 2015 geldende 
btw-regime voor telecommunicatie-, 
omroep- en elektronische diensten. Het 
gaat buiten het bestek van dit artikel om 
daar uitgebreid op in te gaan. Het gaat met 
name om vereenvoudigingen. 

Ten slotte
Met de nieuwe regels heeft de EU een 
belangrijke stap gezet in het op meer 
rechtvaardigere wijze in de heffing 
betrekken van goederen en diensten die via 
het internet worden geleverd c.q. verricht. 
De implementatie van de nieuwe regels 
in de lidstaten alsmede de uitvoering van 
de nieuwe regels door de Belastingdienst 
en Douane bieden nieuwe uitdagingen. 
Daarnaast zijn er nog problemen die met 
dit voorstel niet worden opgelost, zoals de 
onderwaardering van ingevoerde goederen 
voor douane- en btw-doeleinden. 

Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl

Vereenvoudiging voor kleine 
ondernemers
Voor kleine ondernemers bevat de regeling 
een vereenvoudiging. Ondernemers 
met een omzet voor afstandsverkopen, 
telecommunicatie-, omroep- en 
elektronische diensten aan particulieren 
die wonen in een andere EU-lidstaat van 
maximaal € 10.000 per jaar kunnen btw 
aangeven in hun eigen EU-lidstaat. De 
vereenvoudiging geldt alleen wanneer 
de ondernemer in slechts één lidstaat 
is gevestigd. Per 1 januari 2019 geldt de 
vereenvoudiging al voor telecommunicatie-, 
omroep- en elektronische diensten die 
worden verricht aan particulieren die 
gevestigd zijn buiten de eigen lidstaat van 
de ondernemer. Sinds 1 januari 2015 zijn 
deze diensten reeds belast in het land waar 
de particuliere afnemer woont zonder dat 
daarbij een drempelbedrag geldt. 

Btw-positie van platforms
Een opvallend onderdeel van de nieuwe 
regels betreft de positie van platforms. 
Wanneer een platform afstandsverkopen 
van 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. Een zelfde 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. 
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De Europese Commissie (EC) kondigde op 4 
oktober 2017 de voorstellen voor een definitief 
btw-stelsel aan. Het is de bedoeling dat met ingang 
van 1 januari 2022 btw wordt geheven volgens het 
bestemmingslandbeginsel in geval van B2B transacties.

Ingrijpende hervorming 
btw-stelsel EU
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De EC wil de concepten van 
intracommunautaire levering en 
intracommunautaire verwerving vervangen 
door een enkele levering van goederen 
zoals we die ook kennen bij binnenlandse 
leveringen. Als gevolg hiervan zal de 
leverancier geen nultarief meer toepassen 
op zijn intracommunautaire levering maar 
zal hij btw in rekening brengen aan zijn 
afnemer van de lidstaat van aankomst van 
de goederen. Om zijn administratieve lasten 
te verminderen, hoeft de leverancier zich 
niet te registreren in andere EU-lidstaten 
maar kan hij gebruik maken van de One 
Stop Shop (OSS) in zijn EU-lidstaat van 
vestiging: daar kan hij dan alle belasting 
voldoen. Het mini-één-loket-systeem of 
Mini One Stop Shop wordt momenteel al 
gebruikt voor telecommunicatie-, omroep 
en elektronische diensten aan particuliere 
afnemers en zal voor dit doel worden 
uitgebreid. Door het gebruik van de OSS kan 
de leverancier de btw voor al zijn leveringen 
aangeven en betalen in de eigen lidstaat. 
De belastingautoriteiten van de lidstaat 
waar de leverancier is gevestigd zal zorg 
moeten dragen voor het overmaken van het 
verschuldigde btw-bedrag naar het lidstaat 
waar de afnemer is gevestigd.

Certified Taxable Person
Wanneer de afnemer de status heeft van 
Certified Taxable Person (CTP) loopt de 
btw-heffing anders. De levering is nog 
steeds belast in het land van aankomst van 
de goederen, maar de btw-heffing wordt 
daarbij verlegd naar de afnemer. Het CTP-
concept is gemodelleerd naar het concept 
van geautoriseerd marktdeelnemer op het 

gebied van douane (Authorized Economic 
Operator of AEO). Om de CTP-status te 
verwerven moet een belastingplichtige 
aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo 
moet de belastingplichtige zijn hoofdhuis 
of een vaste inrichting in de EU hebben, 
is hij betrokken bij intracommunautaire 
handel, mag hij geen ernstige of herhaalde 
overtredingen van de belasting- of 
douanevoorschriften hebben begaan 
of een strafblad hebben wegens zware 
misdrijven in verband met zijn economische 
activiteit, moet hij zijn handelingen en de 
goederenstroom goed onder controle 
hebben en zal hij bewijs moeten leveren van 
zijn financiële solvabiliteit. De voorgestelde 
invoering van de CTP-status is niet 
onomstreden. Diverse lidstaten, waaronder 
Nederland, hebben hun twijfels omdat de 
invoering van dit concept juist tot verzwaring 
in plaats van de bedoelde vereenvoudiging 
van btw-regelgeving zal leiden. Later in 2018 
verschijnt de conceptregelgeving voor de 
invoering van het definitieve btw-stelsel 
waarin ook de technische aspecten belicht 
zullen worden.

Voorstellen voor quick fixes 
In tegenstelling tot het voorstel tot de 
invoering van het CTP-concept, dat een 
idee van de EC is, zijn de voorstellen tot 
een aantal quick fixes het resultaat van 
overleg tussen de lidstaten. Zoals hun 
naam doet vermoeden moeten de quick 
fixes al op 1 januari 2019 ingevoerd zijn. 
Van de eerste drie kunnen alleen CTP’s 
gebruik maken. De vierde quick fix geldt 
voor alle belastingplichtigen. Het gaat om de 
volgende vereenvoudigingen: 

De EC stelt voor het 
bestemmingslandbeginsel 
in de btw in te voeren ten 

aanzien van transacties tussen 
ondernemingen. Daarmee verdwijnen de 
intracommunautaire levering en verwerving 
en worden vervangen door één belastbaar 
feit: de intra-EU-levering. Tot de voorstellen 
behoren tevens vier quick fixes die de EC 
graag per 1 januari 2019 ingevoerd ziet 
worden. Ook een belangrijk, maar niet 
onomstreden onderdeel is de introductie 
van de Certified Taxable Person (hierna: CTP). 

Op weg naar een definitief btw-stelsel
In geval goederen worden geleverd door 
de ene aan de andere ondernemer en 
de goederen in het kader van de levering 
worden verzonden of vervoerd naar 
een andere lidstaat geeft de leverancier 
momenteel een intracommunautaire 
levering aan tegen het nultarief in het land 
van vertrek van de goederen. De afnemer 
geeft vervolgens een intracommunautaire 
verwerving aan in de lidstaat van aankomst 
van de goederen tegen het in die lidstaat 
geldende btw-tarief, waarbij hij – afhankelijk 
van zijn aftrekrecht – de btw direct in 
dezelfde btw-aangifte kan aftrekken. 
Doordat de goederen door toepassing van 
het nultarief de lidstaat van vertrek ‘vrij’ van 
btw verlaten, werkt dit systeem btw-fraude 
in de hand. De afnemer kan ertoe besluiten 
de verwerving niet aan te geven, de 
goederen in die andere lidstaat direct door 
te verkopen aan een derde en de btw die 
hij van die derde ontvangt niet te voldoen 
aan de fiscus. Deze fraude kost de EU naar 
schatting circa € 50 mld. per jaar.
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De juiste weg?
De doelstellingen van de EC zijn om het EU-
btw-stelsel te moderniseren en eenvoudiger, 
fraudebestendiger en bedrijfsvriendelijker 
te maken. De voorstellen met betrekking 
tot de quick fixes zullen leiden tot een meer 
uniforme toepassing van btw-regelgeving 
en voor meer rechtszekerheid voor 
ondernemingen die door de lidstaten 
worden gewenst. Vraag is echter of 
deze voorstellen zullen leiden tot meer 
vereenvoudiging voor alle lidstaten door 
de koppeling aan de vereiste CTP-status. 
Voor veel lidstaten leidt de invoering van het 
CTP-concept waarschijnlijk tot ongewenste 
verzwarende voorwaarden. De voorstellen 
zullen het fraudeurs moeilijker maken om 
hun praktijken op dezelfde manier voort te 
zetten. Toch kunnen zij eerst proberen goed 
gedrag te vertonen met hun economische 
activiteiten en op die manier de gewenste 
CTP-status verkrijgen voordat ze 
vervolgens van de aardbodem verdwijnen. 
Daarnaast kunnen ze ook gecertificeerde 
ondernemingen kopen om op die manier 
hun frauduleuze praktijken te maskeren.

Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl

1. Een regeling voor call-off stock waarbij 
de leverancier geen overbrenging van 
eigen goederen hoeft aan te geven 
en daarna een lokale levering in het 
land van de afnemer, maar op het 
moment dat de afnemer de goederen 
onttrekt aan de voorraad sprake is van 
een intracommunautaire levering van 
de leverancier in eigen land en een 
intracommunautaire verwering van de 
afnemer in het land waar de voorraad is 
gelegen. 

2. Een regeling op basis waarvan bij ABC-
transacties gemakkelijker kan worden 
vastgesteld aan welke transactie in 
de keten het vervoer kan worden 
toegerekend. Het is die transactie waar 
de intracommunautaire levering en 
verwerving plaatsvinden. 

3. Een vereenvoudiging voor het bewijs 
voor toepassing van het nultarief op 
intracommunautaire leveringen. Met 
twee niet tegenstrijdige bewijsmiddelen 
kan het vervoer van de ene naar de 
andere lidstaat worden aangetoond aan 
de hand van deze regeling. 

4. Het beschikken over een geldig btw-
identificatienummer van de afnemer 
en het doen van een juiste Opgaaf 
ICP wordt een materieel vereiste voor 
het toepassen van het nultarief. Als 
een belastingplichtige niet aan deze 
voorwaarden voldoet mag hij het 
nultarief niet toepassen. Thans kan 
alleen een boete worden opgelegd.
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Finance Learning
Verdieping in vaktechnische 
onderwerpen 
Deloitte Academy organiseert cursussen en 
masterclasses op het gebied van finance, 
waarbij u meteen kan voldoen aan uw 
PE verplichting. 

De cursussen zijn kort en praktisch, waarbij 
netwerken met collega professionals 
gestimuleerd wordt.

Onze docenten zijn alle professionals 
bij Deloitte en zijn werkzaam in alle 
branches. Zij geven les vanuit hun eigen 
praktijkervaring, waardoor zij de theorie 
met herkenbare voorbeelden uiteen 
kunnen zetten. 

Ons aanbod is zeer praktijkgericht en 
volgt de actualiteit per marktsegment. Zie 
hiernaast het actuele cursusaanbod voor 
dit najaar.

• Business Chemistry – inhouse 
• Data visualisatie – 22 maart 2018 (7 PE)
• Future of finance – 11 en 12 april 2018 (13 PE)
• Masterclass Vastgoed & Bouw – 16, 17 en 18 mei 2018 (20 PE)
• Masterclass Design Thinking – 22 mei 2018 (7 PE)
• Integrated- and Sustainability Reporting Training –  

15 juni 2018 (4 PE)
• BTW in de praktijk – 19 en 20 juni 2018 (14 PE)
• Masterclass Fusie en Overnames – 11 oktober 2018 (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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