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Anders belasten van vermogen?
In Nederland staat momenteel de box 3
heffing ter discussie: is de heffing in strijd
met het Europese verbod op het ontnemen
van eigendom en zou de heffing niet net
als bij andere inkomsten aan moeten
knopen bij reëel inkomen in plaats van
fictieve inkomsten? Hoe dit gaat aflopen is
bepaald onzeker.
Meer algemeen is het op een evenwichtige
manier belasten van vermogen en
vermogensinkomsten een lastig vraagstuk.
De oorzaak daarvan is onder andere dat
vermogen eenvoudig verplaatsbaar is en
daarmee voor de fiscus vrij gemakkelijk
onzichtbaar kan worden gemaakt. Veel
landen zijn daarom geneigd vermogen
betrekkelijk laag te belasten. Dat valt
echter niet altijd in goede aarde, omdat
mensen met vermogen in het algemeen
meer draagkracht hebben om belasting te
betalen. Een bekend voorbeeld is Piketty die
de afgelopen jaren veelvuldig heeft betoogd

dat vermogen en vermogensinkomsten
zwaarder moeten worden belast. De vraag is
of dat ook inderdaad zou moeten en of dat
ook haalbaar is. Een belangrijke ontwikkeling
die zich in dit verband de afgelopen jaren
heeft voorgedaan, is de breed uitgerolde
automatische internationale informatieuitwisseling. Zowel de EU als de OESO
hebben hierin een grote rol gespeeld. Het
leidt ertoe dat het veel minder gemakkelijk
is vermogen voor de fiscus te verzwijgen.
Vanuit dat perspectief is er dus niet zoveel
reden vermogen anders te belasten dan
inkomsten uit arbeid of winst.

in de heffing betrekken. Dit geldt zeker als
naast een dergelijke inkomstenbelasting
ook schenkingen en erfenissen worden
belast. Overigens zou men dergelijke
voordelen eventueel ook in een zeer brede
inkomstenbelasting kunnen betrekken
hoewel dat niet gebruikelijk is. Ik onderschrijf
die visie van de OESO van harte. De OESO
geeft wel aan dat als vermogensinkomsten
niet adequaat kunnen worden belast
onder een inkomstenbelasting, een
vermogensbelasting wel zinvol is. Deze zou
zich met name moeten richten op hogere
vermogens.

Een vermogensbelasting?
In het kader van deze ontwikkelingen zijn
twee recent door de OESO gepubliceerde
rapporten interessant: The Role and
Design of Net Wealth Taxes en Taxation
of Household Savings. In het eerste
rapport wordt met name onderzocht of
vermogensbelastingen een grotere rol
zouden moeten spelen. Bij dergelijke
belastingen gaat het om het belasten van
vermogen zelf en dus niet om de inkomsten
uit vermogen. De meeste landen kennen
geen vermogensbelasting en ook Nederland
heeft de heffing in 2001 afgeschaft. Een
belangrijk economisch bezwaar van
het belasten van vermogen is dat het in
feite leidt tot dubbele heffing. Vermogen
ontstaat veelal uit belast inkomen en
levert zelf ook weer inkomsten op. Er is in
die zin geen reden het vermogen zelf ook
nog eens te belasten. Het eerste rapport
van de OESO komt dan ook niet heel
verrassend tot de conclusie dat er in het
algemeen niet heel veel redenen zijn om
een vermogensbelasting toe te passen.
Dit is met name zo indien een brede
inkomstenbelasting wordt gehanteerd die
vermogensinkomsten op een adequate wijze

Anders belasten van vermogen?
In het tweede rapport wordt vooral gekeken
hoe verschillende vermogenssoorten
worden belast. Het gaat dan om
beleggingen, spaargelden, maar ook
om vermogen besloten in onroerend
goed zoals met name de eigen woning,
alsmede vermogen in de vorm van
pensioenbesparingen. De OESO constateert
dat de diverse vermogenssoorten nogal
verschillend worden belast. Sommigen
worden vrij laag belast, terwijl andere juist
vrij zwaar worden belast. In het algemeen
geldt dat de eigen woning en pensioen
betrekkelijk laag worden belast. Dat is
verklaarbaar: de rente op de financiering
van een eigen woning is veelal – deels –
aftrekbaar, terwijl de pensioenopbouw in
de regel fiscaal wordt gefaciliteerd. Een
tweede belangrijke constatering is dat
degenen met een hoger vermogen relatief
laag worden belast. Dit wordt met name
veroorzaakt doordat personen met weinig
inkomen en vermogen in het algemeen
‘veilig’ beleggen in vastrentende waarden
die doorgaans een vrij laag rendement
opleveren, terwijl de meer vermogenden
risicovoller beleggen met hogere
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rendementen. De belastingdruk sluit daar
echter lang niet altijd goed bij aan. De OESO
suggereert dan ook de belastingdruk op
vermogen rechtvaardiger te verdelen. Dat
kan bijvoorbeeld door bij degenen met een
hoger vermogen een hoger tarief toe te
passen. Nederland doet dat bijvoorbeeld in
de huidige box 3. Een andere mogelijkheid
is om aftrekposten die samenhangen met
vermogen, denk aan de pensioenpremies
en de hypotheekrenteaftrek, niet tegen
het progressieve tarief in mindering te
brengen op het inkomen maar tegen
een vast percentage, bijvoorbeeld het
laagste tarief van de inkomstenbelasting.
In feite is dan sprake van een soort
belastingcredit. Nederland heeft dat in
2001 reeds gedaan met de belastingvrije
sommen die toen zijn omgezet in een
heffingskorting. In het Regeerakkoord
van het huidige kabinet is aangegeven dat
dit ook met aftrekposten gaat gebeuren
waaronder de hypotheekrenteaftrek. De
suggestie van de OESO zou er wellicht
toe kunnen leiden dat dit ook gaat gelden
voor de pensioenpremies. Daar is ook
om andere reden wat voor te zeggen: de
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al maar toenemende levensverwachting
maakt het pensioenstelsel steeds duurder
en slaat daarmee een steeds groter
gat in de overheidsfinanciën. Door een
dergelijk creditsysteem in te voeren kan
dit gevolg enigszins beperkt worden. Maar
er ontstaat dan natuurlijk ook een zekere
onevenwichtigheid. De pensioenuitkeringen
blijven progressief belast, hoewel dat effect
beperkt is als de vlaktax wordt ingevoerd.
90% van de belastingplichtigen – en dat
geldt zeker voor pensioengerechtigden – valt
in de eerste tariefschijf. We gaan het zien.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Trustkantoor aansprakelijk voor
belastingschuld van derden
De belastingdienst heeft in een civiele procedure schade weten te
verhalen op de adviseur van failliete belastingplichtigen. Dat is een
bepaald bijzondere situatie.
Casus
In casu draaide het om een aantal
vennootschappen die failliet zijn gegaan.
De vennootschappen lieten daarbij
omvangrijke belastingschulden onbetaald.
De belastingdienst heeft een civiele
procedure aangespannen tegen de
adviseur van de vennootschappen, om de
onbetaald gebleven belasting te verhalen.
De betreffende adviseur, een trustkantoor,
werd verweten te hebben meegewerkt aan
de handel in kasgeldvennootschappen.
De handel in kasgeldvennootschappen
als zodanig is niet per se ontoelaatbaar,
maar dat geldt wel voor het verrichten van
handelingen die gericht zijn op het leeghalen
van de vennootschappen, waardoor
een voor de belasting onverhaalbare
vordering resteerde. Daarvan was in casu
sprake. Daarnaast zou de adviseur mee
hebben gewerkt aan het onttrekken van
buitenlandse vennootschappen aan het
zicht van de belastingdienst.
Oordeel rechtbank
Volgens de rechtbank mag een adviseur
meewerken aan belastingontwijking
(lees: uitstel van heffing), mits dit binnen
de grenzen van de wet plaatsvindt. Aan
belastingontduiking mag een adviseur
uiteraard echter geen medewerking
verlenen. Op voorhand is het niet altijd
duidelijk of sprake is, of kan zijn, van

belastingontduiking. Volgens de rechtbank
ligt het op het pad van een adviseur om
bij bepaalde werkzaamheden aan de
opdrachtgever te vragen voor welke doelen
een bepaalde dienst wordt gevraagd. Als het
antwoord duidt op belastingontduiking of
geen bevredigend antwoord wordt gegeven,
dient de adviseur zijn dienstverlening
te onthouden. De rechtbank stelt de
belastingdienst in het gelijk en oordeelt
dat het trustkantoor onrechtmatig heeft
gehandeld jegens de belastingdienst door
medewerking te verlenen aan misbruik van
kasgeldvennootschappen en heeft geholpen
een aantal buitenlandse vennootschappen
buiten het zicht van de belastingdienst
te houden. De belastingdienst mag de
schade – die nog separaat dient te worden
vastgesteld – verhalen op het trustkantoor
en/of haar bestuurders.

Slot
Uit deze procedure komt naar voren dat
een adviseur een onrechtmatige daad
kan plegen jegens de belastingdienst,
hetgeen de belastingdienst de mogelijkheid
biedt een schadevergoeding te eisen.
Daarmee is echter niet gezegd dat de
adviseur in kwestie ook daadwerkelijk een
schadevergoeding moet betalen en, zo ja,
wat de omvang daarvan is. In een separate
procedure zal eerst worden vastgesteld in
hoeverre er een causaal verband is tussen
de onrechtmatige daad en de schade die
is geleden door de belastingdienst en de
omvang van die schade.

Mr. D.C. Verhorst
088 288 5100
dverhorst@deloitte.nl

De rechtbank overweegt bovendien dat een
trustkantoor gelet op zijn maatschappelijke
positie bij haar dienstverlening rekening
dient te houden met de positie van de
derden (in dit geval de belastingdienst).
Wanneer dit wordt nagelaten leidt dat tot
een normschending.
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Ontwikkelingen
transparantie en privacy
Het UBO-register vormt een heet hangijzer in de
transparantiewetgeving. De voortgang op dit punt gaat
met horten en stoten. Hierna gaan wij in op de huidige
stand van zaken en de planning van de toekomstige
ontwikkelingen.
Invoering UBO-register
Eerder schreven we al eens over de
aanstaande invoering van het UBO-register.
Op basis van de vierde antiwitwasrichtlijn
dienen de EU-lidstaten over te gaan tot
registratie van de natuurlijke personen
die het uiteindelijke zeggenschaps- of
eigendomsbelang met betrekking tot een
bepaalde juridische entiteit hebben de
ultimate beneficial ofwel owel UBO. De
implementatiedatum van 26 juni 2017 is
reeds lang verstreken, maar toch is er nog
geen wetsvoorstel ingediend bij de Tweede
Kamer. Recentelijk heeft de minister duidelijk
gemaakt wat daarvan de achtergrond is.
In december 2017 is een Europees politiek
akkoord bereikt over een wijzigingsrichtlijn,
die wijzigingen aanbrengt in het UBOregister. De minister heeft besloten te
wachten met implementatie van het
UBO-register, totdat deze wijzigingsrichtlijn
in werking zal zijn getreden. Vervolgens
wordt in één keer het UBO-register
geïmplementeerd, met inachtneming van
de meest recente wijzigingen. Qua planning
resulteert dit erin dat het wetsvoorstel
naar verwachting begin 2019 wordt
ingediend bij de Tweede Kamer. Eerst wordt
nog advies ingewonnen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. De wijzigingsrichtlijn
brengt onder andere mee dat Nederland
ook een trustregister moet implementeren.
Hiervoor wordt een separaat
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wetgevingstraject gestart. Oorspronkelijk
was Nederland niet van plan om trusts te
registreren, wat mogelijk tot ontwijking van
de UBO-registratie zou leiden.
Reikwijdte UBO-begrip
Hoewel het definitieve wetsvoorstel voor
het UBO-register dus nog op zich laat
wachten, is er al wel meer duidelijkheid
over de invulling van het begrip
‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO).
Dat heeft ermee te maken dat de vierde
antiwitwasrichtlijn ook nieuwe regels
bevat voor het cliëntenonderzoek door
bepaalde dienstverleners, zoals banken
en belastingadviseurs. In het kader van
dat onderzoek moet de UBO van de
cliënt worden vastgesteld. Dit deel van de
richtlijn wordt al wel geïmplementeerd in
de Nederlandse wetgeving. In het kader
van deze implementatie is onlangs een
ontwerpbesluit aan de Tweede en de Eerste
Kamer voorgelegd. Het ontwerpbesluit
voorziet in een nadere uitwerking van het
UBO-begrip. Het daarbij gehanteerde UBObegrip is in beginsel gelijk aan dat voor het
UBO-register, zodat deze implementatie
ook duidelijk maakt wat de reikwijdte
van het UBO-register zal zijn. Hierbij
wordt wel opgemerkt dat voor bepaalde
juridische entiteiten geen UBO-informatie
centraal hoeft te worden geregistreerd.
Dit betreft vermoedelijk entiteiten die
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niet naar Nederlands recht zijn opgericht,
omdat dergelijke entiteiten niet onder het
Nederlandse UBO-register kunnen vallen.
In het ontwerpbesluit worden categorieën
van natuurlijke personen opgesomd die
voor specifieke juridische entiteiten in elk
geval beschouwd worden als UBO. De
opsomming is nadrukkelijk niet bedoeld als
limitatieve opsomming voor de mogelijke
UBO’s van een entiteit. Tevens kan een
entiteit diverse UBO’s hebben. Als de UBO
van een bepaalde entiteit niet is vast te
stellen, moet in veel gevallen het hoger
leidinggevend personeel van de entiteit als
UBO worden geregistreerd. Hierbij gaat
het niet om de feitelijke beleidsbepalers,
maar om het statutaire bestuur. Dat is een
formele invulling die mogelijk misbruik in de
hand werkt. Door de benoeming van een
rechtspersoon als statutair bestuurder is
er immers geen natuurlijk persoon meer
om te registreren. Een uitzondering van het
UBO-begrip geldt voor beursgenoteerde
vennootschappen, omdat daarvoor reeds
openbaarmakingsvereisten gelden.
Verscherping toezicht trustsector
Een ontwikkeling die bij het UBO-register
past, is het wetsvoorstel dat het toezicht op
de trustsector verscherpt. Dit wetsvoorstel
is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer.
Na het bankwezen wil de wetgever ook
misstanden in de trustwereld wegnemen
door extra wetgeving. Het doel van het
wetsvoorstel is om de integriteit en
kwaliteit van trustkantoren te vergroten.
Het is bijvoorbeeld voortaan verboden om
zowel trustdiensten als belastingadvies
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aan dezelfde cliënt te verlenen. Dat
zich juist in dat geval integriteitsrisico’s
kunnen voordoen, is gebleken uit de
bevindingen van de parlementaire
ondervragingscommissie die onderzoek
heeft gedaan naar fiscale constructies.
Gelet op deze ontwikkeling, valt niet
uit te sluiten dat in de toekomst ook de
belastingadviessector te maken krijgt
met regulerende wetgeving. Tot slot is
interessant dat in het wetsvoorstel wordt
ingegaan op de situatie dat de UBO van de
cliënt lange tijd buiten beeld blijft, omdat
het belang in de cliënt wordt gehouden door
een trust, waarvan de begunstigde steeds
wordt gewijzigd. Dat is een constructie
die na de invoering van het UBO-register
mogelijk vaker gebruikt zal worden om aan
registratie te ontkomen. Door wijziging van
de begunstigde is het onduidelijk wie de
UBO is. Het trustkantoor mag zich in zijn
dienstverlening echter niet achter dergelijke
constructies verschuilen. Het trustkantoor
wordt verplicht om een contractuele
afspraak te maken, zodat het altijd tijdig op
de hoogte wordt gesteld van elke wijziging
van de begunstigde. Als zo’n afspraak niet te
maken valt, is het trustkantoor verplicht om
de dienstverlening stop te zetten.
Mr. dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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Pleitbaar standpunt
in strafzaken
In een recente strafzaak heeft de Hoge Raad het beroep van belanghebbende op het
objectief fiscaal pleitbaar standpunt afgewezen. Het pleitbaar standpunt is vooral van
belang voor de beoordeling of een boete kan worden opgelegd.
Feiten
In 2004 verkoopt en levert een
aandeelhouder 25% van zijn aandelen
in een (verlies-)bv. In een aanvullende
overeenkomst, ook wel ‘side letter’
genoemd, wordt afgesproken dat de
resterende 75% van de aandelen aan
dezelfde koper wordt geleverd, zodra de
bv de compensabele verliezen verrekend
heeft die op het moment van sluiten van
de overeenkomst bestaan. De koopsom
die koper betaalt, ziet op 100% van
de aandelen. De transactie is op deze
wijze vormgegeven in een poging om
verliesverdamping te voorkomen. De wet
blokkeert namelijk in bepaalde gevallen
de voorwaartse verliesverrekening als het
uiteindelijke belang in een vennootschap
wijzigt in belangrijke mate, dat wil
zeggen voor 30% of meer. De aangiften
vennootschapsbelasting 2004 en 2005 van
de overgedragen vennootschap worden
ingediend alsof er in 2004 geen wijziging van
het uiteindelijke belang van 30% of meer
heeft plaatsgevonden.
Geschil
De bv wordt verweten dat hij opzettelijk
onjuiste en/of onvolledige aangiftes
vennootschapsbelasting 2004 en 2005
heeft gedaan met als gevolg dat te weinig
belasting werd geheven. De bv stelt zich
op het standpunt dat sprake is van een
fiscaal pleitbaar standpunt en dat daarmee
opzet ontbreekt. Wanneer sprake is van
een fiscaal pleitbaar standpunt, staat dit de
constatering van een opzettelijk onjuiste of
onvolledige aangifte in de weg en kunnen
geen (vergrijp)boetes worden opgelegd.
Ook strafrechtelijke vervolging kan hiermee
niet aan de orde zijn. Een fiscaal pleitbaar
standpunt sluit namelijk de voorwaardelijke

opzet uit, die als ondergrens geldt voor het
instellen van strafrechtelijke vervolging.
Voor een fiscaal pleitbaar standpunt is
vereist dat op het moment van het doen
van aangifte – op objectieve gronden – een
belastingplichtige redelijkerwijs kon en
mocht menen dat zijn opvatting en aangifte
juist waren. Dat in een later stadium de
interpretatie van de belastingplichtige
onjuist wordt bevonden, doet hieraan
niet af.
Procedure
Volgens het Hof Den Haag was het in
de eerste plaats voor belanghebbende
duidelijk dat een belangrijke wijziging van
het uiteindelijke belang in zijn kapitaal
had plaatsgevonden. Daarnaast heeft de
bestuurder van belanghebbende geen
aannemelijke redenen gegeven voor het
opstellen van de side letter. Een side letter
heeft bovendien als kenmerk dat deze
geheim moet blijven. Verder blijkt de opzet
tot het vermijden van verliesverdamping
uit de verklaringen van de bestuurder
van belanghebbende. Het hof wijst het
beroep van de bv op een fiscaal pleitbaar
standpunt dan ook af. De bv kon en mocht
ten tijde van het doen van de aangiftes
vennootschapsbelasting 2004 en 2005 niet
redelijkerwijs menen dat de toegepaste
interpretatie van de wet en de daarop
gebaseerde aangiftes juist waren.
Hoewel het hof gelet op zijn overwegingen
(mede) een subjectieve toets lijkt te hebben
toegepast, is de Hoge Raad van mening
dat ook objectief bezien geen sprake kan
zijn van een fiscaal pleitbaar standpunt. De
Hoge Raad bevestigt dan ook het oordeel
van het hof en wijst het cassatieberoep van
belanghebbende af.

In een eerder arrest stond eveneens
het fiscaal pleitbaar standpunt centraal.
Blijkens dat arrest sluit een fiscaal pleitbaar
standpunt een correctie op grond van
misbruik van recht niet uit. Zelfs als een
standpunt fiscaal pleitbaar is, kan toch
nog een correctie plaatsvinden. Daarnaast
is in dat arrest uitgesproken dat in geval
van een fiscaal pleitbaar standpunt geen
vergrijpboete kan worden opgelegd aan de
belastingplichtige wegens het opzettelijk
onjuist of onvolledig doen van aangifte; en
dat dit tevens geldt voor strafrechtelijke
sancties.
Conclusie
De Hoge Raad bevestigt dat ook in
strafzaken aan de hand van objectieve
gronden beoordeeld moet worden of een
fiscaal pleitbaar standpunt aanwezig is. Een
fiscaal pleitbaar standpunt kan het opleggen
van boetes door de belastingdienst
voorkomen, alsook strafrechtelijke
vervolging. Gelet op eerdere rechtspraak
sluit een pleitbaar standpunt echter niet uit
dat belasting wordt nagevorderd op grond
van misbruik van recht. In de beoordeling
van de objectieve gronden wordt niet alleen
gekeken naar het inhoudelijk ingenomen
standpunt door een belastingplichtige, maar
lijkt het erop dat ook subjectieve elementen
een rol spelen.
W.Y. Su LLB
088 288 2997
wsu@deloitte.nl
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Verlengde
navorderingstermijn
Voor in Nederland opgekomen verzwegen inkomsten die in het
buitenland zijn gestald geldt geen verlengde navorderingstermijn.
Bevoegdheid tot navorderen
Uitgangspunt in het Nederlandse
belastingrecht is dat de inspecteur niet
zonder meer mag terugkomen op een
door hem vastgestelde belastingaanslag.
Daarvoor is nodig dat hij beschikt over
nieuwe informatie die hij ten tijde van
het opleggen van de aanslag nog niet
kende en waarmee hij redelijkerwijs ook
niet bekend had kunnen zijn. Of anders
gezegd: navordering is niet mogelijk als
de inspecteur een ambtelijk verzuim
heeft begaan. Een uitzondering geldt als
de belastingplichtige opzettelijk onjuiste
informatie heeft verstrekt, of als sprake is
van een redelijkerwijs kenbare fout.
Navorderingstermijn
Ook de termijn waarbinnen navordering
mag plaatsvinden, is begrensd. In principe
vervalt de navorderingsbevoegdheid van de
inspecteur vijf jaar na afloop van het tijdvak
waarover de belasting is verschuldigd. Voor
inkomens- en vermogensbestanddelen
die in het buitenland zijn opgekomen of
worden gehouden geldt daarentegen
een navorderingstermijn van twaalf jaar.
In de loop der tijd zijn al vele procedures
gevoerd waarin de vraag centraal stond
of de verlengde navorderingstermijn van
toepassing was. Recentelijk moest de
Hoge Raad zich opnieuw uitlaten over de
reikwijdte van deze bepaling. En dat heeft
twee zeer interessante arresten opgeleverd.
Inkeerregeling
In beide zaken draaide het om ondernemers
die in Nederland een winkel exploiteerden
en daarbij een deel van hun contante omzet
verzwegen voor de belastingdienst. De
verzwegen opbrengsten zijn naderhand
(deels) op bankrekeningen in Luxemburg
gestort. De ondernemers hebben echter in
2014 alsnog openheid van zaken gegeven
12

onder toepassing van de inkeerregeling. Die
faciliteit komt erop neer dat bij vrijwillige
verbetering binnen twee jaar geen
vergrijpboete wordt opgelegd. Voor oudere
jaren geldt dat de boete wordt gematigd.
Sinds 1 januari 2018 kan voor verzwegen
box 3-vermogen overigens geen gebruik
meer worden gemaakt van de regeling, zij
het dat inkeer wel een strafverminderende
omstandigheid blijft. De ondernemers in
kwestie hadden echter nog niet met deze
beperking te maken.
In het buitenland opgekomen?
Naar aanleiding van de verstrekte informatie
heeft de inspecteur over diverse jaren
navorderingsaanslagen inkomstenbelasting
en premies volksverzekeringen aan de
betrokken ondernemers opgelegd. Daarin
zijn de verzwegen inkomsten als winst uit
onderneming in box 1 belast en zijn de
banktegoeden tot de rendementsgrondslag
van box 3 gerekend. In geschil was
of de verlengde navorderingstermijn
van toepassing is op de nagevorderde
inkomstenbelasting ter zake van de winst
uit onderneming. Volgens de ondernemers
gaat het hier namelijk om in Nederland
gerealiseerde opbrengsten die pas in
een later stadium buiten het zicht van
de belastingdienst op een buitenlandse
bankrekening zijn gestort.
De Hoge Raad gaat mee in dit betoog en
oordeelt dat dergelijke inkomsten niet
onder de reikwijdte van de verlengde
navorderingstermijn vallen. Het
tijdsverloop tussen de ontvangst van de
gelden en de storting daarvan op een
buitenlandse bankrekening is daarbij niet
van belang. Toepassing van de verlengde
navorderingstermijn zou wel aan de orde
zijn indien inkomsten uit in Nederland
verrichte activiteiten rechtstreeks

worden uitbetaald op een buitenlandse
bankrekening. Die situatie deed zich
echter in geen van beide zaken voor. De
cassatieberoepen van de staatssecretaris
zijn ongegrond.
Bewijslastverdeling
Ook vanuit bewijsrechtelijk perspectief
zijn de arresten belangwekkend. De Hoge
Raad oordeelt namelijk dat de omkering en
verzwaring van de bewijslast, die optreedt
als een belastingplichtige niet de vereiste
aangifte doet, geen betrekking heeft op
de bevoegdheid van de inspecteur om na
te vorderen en evenmin op de toepassing
van de verlengde navorderingstermijn.
Het blijft dus aan de inspecteur om aan te
tonen dat hij over een nieuw feit beschikt
dat navordering rechtvaardigt en dat sprake
is van inkomsten die in het buitenland zijn
opgekomen. Een andere opvatting zou
volgens de Hoge Raad tekort doen aan de
rechtszekerheid van belastingplichtigen.
De Hoge Raad wijst er ten slotte op dat
per inkomens- of vermogensbestanddeel
moet worden vastgesteld of de verlengde
navorderingstermijn van toepassing is.
Duidelijkheid
Met de bovenstaande oordelen van de
Hoge Raad is het toepassingsbereik van
de verlengde navorderingstermijn en de
bewijslastverdeling in navorderingszaken
een stuk duidelijker geworden. Voor de
praktijk zijn deze arresten dan ook zeer
welkom.
E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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In januari en maart van dit jaar heeft ons hoogste rechtscollege zich
moeten buigen over de vraag of een lening van een aandeelhouder
aan de vennootschap waarin hij een belang heeft, kwalificeert als een
zogenaamde ‘onzakelijke lening’. Deze kwalificatie is onder andere van
belang voor de beoordeling of een mogelijk afwaarderingsverlies op de
lening fiscaal aftrekbaar is of niet. Bij een onzakelijke lening is dat namelijk
niet het geval.
Terbeschikkingsstellingsregeling
Over het algemeen vallen vorderingen
van een natuurlijk persoon in box 3.
Dit is anders indien het gaat om een
terbeschikkingsstellingsvordering (tbsvordering). Een tbs-vordering is een
vordering die een natuurlijk persoon heeft
op een vennootschap waarin hij middellijk
of onmiddellijk een aanmerkelijk belang
heeft. Voordelen, over het algemeen
renteontvangsten, en nadelen, over het
algemeen afwaarderingen, die uit deze tbsvordering voortkomen, vallen in box 1 en
worden dus tegen het progressieve tarief in
aanmerking genomen.
Vreemd vermogen of eigen vermogen?
Voor fiscale doeleinden wordt voor de
kwalificatie van een geldverstrekking
in beginsel de civielrechtelijke vorm
gevolgd. Met andere woorden: een
geldverstrekking die volgens het civiele
recht als lening kwalificeert, doet dat voor
het belastingrecht ook. In de rechtspraak
is hierop in de loop der jaren een drietal
uitzonderingen geformuleerd. Het gaat om
(1) de schijnlening, waarbij partijen op papier
een lening overeenkomen, maar in feite
iets anders bedoelen overeen te komen,
(2) de deelnemerschapslening, waarbij de
lening dusdanig als kapitaal is vormgegeven
dat sprake is van een deelneming in de

schuldenaar en (3) de bodemlozeputlening,
waarbij op het moment van het verstrekken
van de lening al duidelijk is dat deze niet
meer terugbetaald zal worden. In deze
drie gevallen zal de lening voor fiscale
doeleinden doorgaans als eigen vermogen
worden beschouwd. De voorwaarden
voor de deelnemerschapslening zijn dat
de schuld geen vaste looptijd heeft (of een
looptijd van meer dan 50 jaar), achtergesteld
is bij alle concurrente schuldeisers, slechts
opeisbaar is bij faillissement, surseance
van betaling of liquidatie en de vergoeding
vrijwel volledig winstafhankelijk is.
Onzakelijke lening
Als men een lening verstrekt aan een
verbonden partij (bijvoorbeeld de
aandeelhouder aan zijn bv), die een
derde partij (bijvoorbeeld een bank) niet
zou hebben verstrekt onder dezelfde
voorwaarden, spreken we onder bepaalde
voorwaarden van een onzakelijkerentelening
(OR-lening). In dat geval wordt voor fiscale
doeleinden de rente opnieuw berekend.
De rente wordt dan vastgesteld op een
zakelijke rente, op basis waarvan een
derde partij de lening wel had verstrekt.
Als geen zakelijke rente kan worden
vastgesteld, wordt de lening gekwalificeerd
als een onzakelijkdebiteurenrisicolening
(ODR-lening), omdat een onafhankelijke

derde hetzelfde debiteurenrisico niet
had aanvaard tegen een normale
rentevergoeding. Het gevolg van een ODRlening is tweeledig. Enerzijds wordt voor
fiscale doeleinden alsnog een zakelijke rente
vastgesteld. Deze rente wordt bepaald door
te doen alsof een groepsvennootschap borg
staat voor de lening en dan te bekijken wat
de rente zou zijn die een onafhankelijke
derde partij voor een soortgelijke lening
zou vragen. Anderzijds is een mogelijk
afwaarderingsverlies op een ODR-lening niet
aftrekbaar
Zaak van januari 2018
In de zaak van januari 2018 ging het
om een financieel directeur die in 2008
medeaandeelhouder werd van het bedrijf
waar hij werkzaam was en tegelijk een
lening aan de betreffende vennootschap
verstrekte. Dit betrof dus een tbs-vordering.
Na beëindiging van de dienstbetrekking
in 2011 wilde de belastingplichtige de
lening afwaarderen en het verlies in box
1 in aanmerking nemen. De inspecteur
stelde echter dat dit niet kon, omdat sprake
was van een deelnemerschapslening.
De Hoge Raad oordeelde dat dit niet het
geval was, omdat de betreffende lening
niet was achtergesteld bij alle concurrente
schuldeisers, wat een van de voorwaarden
voor een deelnemerschapslening is. Het
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tweede geschilpunt was of sprake was
van een ODR-lening. Ook hier kreeg de
belastingplichtige gelijk. Omdat hij voor
het verstrekken van de lening nog geen
aandeelhouder was, kon geen sprake zijn
van een ODR-lening. In dat geval vloeit het
aandeelhouderschap namelijk voort uit de
geldverstrekking en niet andersom. Omdat
de tbs-vordering gewoon als zakelijk werd
gekwalificeerd, kon de belastingplichtige het
afwaarderingsverlies in box 1 in aanmerking
nemen.

Afsluitend
Wanneer sprake is van een ODR-lening
in de tbs-sfeer en deze lening af wordt
gewikkeld met een verlies tot gevolg,
zal dit dus niet leiden tot een negatief
resultaat in box 1. Wel zal het verlies in
beginsel de verkrijgingsprijs verhogen van
de aandelen in de vennootschap waarop
de vordering zag. Dit betekent dat bij een
eventuele verkoop van deze aandelen
een minder hoog resultaat in aanmerking
wordt genomen.

Zaak van maart 2018
Ook in deze zaak had de belastingplichtige
een tbs-vordering waarop hij een
afwaarderingsverlies wilde nemen. Omdat
de inspecteur stelde dat sprake was
van een ODR-lening, draagt hij ook de
bijbehorende bewijslast. Deze bewijslast
had de belastingplichtige reeds geleverd,
al dan niet onbewust. Hij had namelijk
gesteld dat geen externe financiers
gevonden konden worden die de lening
onder dezelfde voorwaarden wilden
verstrekken. Op basis hiervan was het
voldoende dat de inspecteur stelde dat ter
zake van de lening geen zekerheden waren
gesteld, een aflossingsschema ontbrak en
de schuldenaar zich reeds in een slechte
financiële positie bevond. Als gevolg van
het kwalificeren als ODR-lening, kon de
belastingplichtige het afwaarderingsverlies
op de tbs-vordering niet in box 1 in
aanmerking nemen.

J.W.M. Verbaarschot MSc
088 288 6021
joverbaarschot@deloitte.nl
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Fatale aanslagtermijn geldt niet
voor verliesvaststellingsbeschikking
Verliezen moeten worden vastgesteld bij beschikking willen ze
compensabel zijn. De Hoge Raad geeft uitdrukkelijk aan dat de
vaststelling van die beschikking niet aan een termijn is gebonden.
Wettelijke aanslagtermijn
Vennootschapsbelasting wordt geheven
naar het belastbare bedrag. Dat is de
belastbare winst die een belastingplichtige
in een boekjaar behaalt, verminderd met
de verrekenbare verliezen. De belastbare
winst over een jaar kan echter ook negatief
zijn. Voor die situatie schrijft de wet voor
dat de inspecteur het verlies bij voor
bezwaar vatbare beschikking vaststelt en
wel tegelijkertijd met de aanslag over het
betreffende boekjaar. Voor het vaststellen
van een aanslag heeft de inspecteur in
principe drie jaar de tijd, te rekenen vanaf
het tijdstip waarop de belastingschuld is
ontstaan. Deze termijn wordt verlengd met
de periode waarvoor uitstel is verleend voor
het indienen van de aangifte, ongeacht in
hoeverre feitelijk gebruik is gemaakt van dit
uitstel. De inspecteur is wettelijk bevoegd
om van de aangifte af te wijken en zelfs om
de aanslag ambtshalve vast te stellen (als
geen aangifte is ingediend).
Gevolgen termijnoverschrijding
Legt de inspecteur een aanslag buiten
de termijn op dan vervalt deze niet van
rechtswege. De belastingplichtige zal dus
uitdrukkelijk een beroep moeten doen op
termijnoverschrijding. Verplicht is dat echter
niet. Sterker nog, als deze na het verstrijken
van de wettelijke termijn nog belang heeft bij
het opleggen van een aanslag dan blijft de
inspecteur daartoe verplicht.
Recentelijk deed zich de vraag voor of de
hierboven uiteengezette regels ook gelden
voor de vaststelling van het in een (boek)
jaar geleden verlies. Met name was in
geschil of de inspecteur na afloop van de

wettelijke aanslagtermijn nog bevoegd is
om het verlies op een lager bedrag vast
te stellen dan door de belastingplichtige
is aangegeven.
Verliesvaststellingsbeschikking
In de betreffende zaak draaide het om
een besloten vennootschap die op 28
september 2010 aangifte over 2009 had
gedaan naar een negatief belastbaar
bedrag van € 625.660. Voor het doen van
aangifte was elf maanden uitstel verleend
door de inspecteur. Als gevolg hiervan
eindigde de aanslagtermijn op 30 november
2013. De inspecteur heeft echter pas met
dagtekening 3 januari 2014 een nihilaanslag
opgelegd en het verlies over 2009 (in
afwijking van de aangifte) op € 152.948
vastgesteld. Dit verlies is vervolgens
bij beschikking van 22 februari 2014
achterwaarts verrekend met het positieve
belastbare bedrag dat de vennootschap in
2006 had gerealiseerd. Naar aanleiding van
het beroep op termijnoverschrijding heeft
het gerechtshof de aanslag vernietigd. De
verliesvaststellingsbeschikking is echter
door het hof in stand gelaten.
Oordeel Hoge Raad
In cassatie betoogde de vennootschap dat
de verliesvaststellingsbeschikking het lot van
de aanslag moet delen en dat, conform de
eerder vastgestelde voorlopige aanslag, een
verlies van € 625.660 in aanmerking moest
worden genomen. De Hoge Raad verwerpt
dit betoog echter en heeft geoordeeld
dat overschrijding van de wettelijke
aanslagtermijn enkel tot gevolg heeft dat
geen belastingschuld meer kan worden

vastgesteld. Ons hoogste rechtscollege
wijst er fijntjes op dat vernietiging van
de verliesvaststellingsbeschikking de
vennootschap juist in haar belangen
zou schaden. Zonder zo’n beschikking
kunnen verliezen namelijk überhaupt niet
worden verrekend.
Conclusie
Op het oordeel van de Hoge Raad valt
wetssystematisch bezien weinig af te dingen.
De wettelijke aanslagtermijn heeft geen
ander doel dan om belastingplichtigen de
zekerheid te bieden dat hun belastingschuld
binnen een afzienbare termijn wordt
vastgesteld. Het vaststellen van een verlies
is daarentegen juist in het belang van
belastingplichtigen. Het gevolg is echter wel
dat de inspecteur in verliessituaties ook na
het verstrijken van de aanslagtermijn nog
correcties kan aanbrengen in de hoogte van
het aangegeven verlies. Hij kan echter geen
aanslag meer naar een positief belastbaar
bedrag vaststellen. Daartegen kunnen
belastingplichtigen althans met succes in
rechte opkomen. De slotsom van dit arrest
is dat belastingplichtigen er goed aan doen
om zich te realiseren dat overschrijding van
de wettelijke aanslagtermijn niet betekent
dat de inspecteur gebonden is aan het door
hen aangegeven verlies over een jaar.
E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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In maart hebben de ministers van Financiën van de EUlidstaten een politiek akkoord bereikt over de zogenaamde
‘Mandatory Disclosure’. Op basis van deze richtlijn moeten
de lidstaten wetgeving implementeren die adviseurs
en belastingplichtigen verplicht mogelijk agressieve
belastingconstructies aan de belastingdienst te melden.
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Tussenpersonen
Mandatory Disclosure houdt in dat
tussenpersonen, zoals (belasting)adviseurs,
mogelijk agressieve grensoverschrijdende
structuren met betrekking tot belastingen
moeten melden aan de belastingdienst.
De adviseur die moet melden zal over
het algemeen de adviseur zijn die de
betreffende structuur ook heeft geadviseerd
aan de belastingplichtige. Het kan echter
ook de adviseur zijn die niet direct, maar
indirect hulp, bijstand of advies heeft
verstrekt ten aanzien van een structuur. Het
moet echter in alle gevallen gaan om een
adviseur die gevestigd is in een EU-lidstaat.
Wanneer de betreffende adviseur buiten de
EU is gevestigd, of wanneer de adviseur zich
kan beroepen op een verschoningsrecht,
is het de belastingplichtige zelf die de
verplichting heeft om een mogelijk
agressieve structuur te melden.

Het betreft enerzijds erg algemene
kenmerken, zoals constructies waarbij
intermediaire werkzaamheden zijn
verricht op een ‘no cure no pay’-basis en
constructies met het rondpompen van
middelen zonder primair handelsdoel.
Voor deze algemene kenmerken geldt
als additionele voorwaarde dat de
constructie tevens bedoeld moet zijn
om een fiscaal voordeel te behalen.
Anderzijds betreft het erg specifieke
kenmerken. Bijvoorbeeld constructies
met grensoverschrijdende betalingen die
bij de ontvanger gunstig belast worden,
constructies waarbij gebruik wordt
gemaakt van een hybride vennootschap,
waardoor bepaalde betalingen nergens
belast worden, of constructies waarbij
met moeilijk te waarderen immateriële
activa wordt geschoven tussen verbonden
ondernemingen.

Kenmerken agressieve structuur
Een structuur zal gemeld moeten worden
wanneer het gaat om een zogenaamde
‘meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructie’. De structuur moet dus allereest
grensoverschrijdend zijn, wat betekent dat
het gaat om structuren die zich uitstrekken
over meer dan één EU-lidstaat of een EUlidstaat en een derde land. Een structuur
wordt gekwalificeerd als meldingsplichtig
indien deze voldoet aan de kenmerken
die in de richtlijn zijn opgenomen. De
kenmerken die de richtlijn noemt zijn ruim
geformuleerd. Hiermee wordt beoogd
niet elke leemte te laten leiden tot een
discussie over de inhoud van de kenmerken.
Daardoor hoeft niet elke keer de richtlijn te
worden aangepast.

Timing
Adviseurs (en in voorkomend geval
belastingplichtigen) moeten binnen een
termijn van dertig dagen de structuur
melden bij de belastingdienst. Deze
termijn vangt aan op de dag waarop (i)
de planningsregeling beschikbaar wordt
gesteld, (ii) de regeling klaar is voor
implementatie, of (iii) de eerste stap van
een planningsregeling is geïmplementeerd.
Beslissend is welke van de hiervoor
genoemde gebeurtenissen als eerste
plaatsvindt. Hiertoe wordt door de Europese
Commissie een standaardformulier
ontworpen. De belastingdienst moet de
informatie vervolgens eens per kwartaal
automatisch uitwisselen met andere EUautoriteiten. Dit zal vermoedelijk gebeuren
door het uploaden van de informatie in een
gemeenschappelijke databank.
Daarnaast voorziet de ontwerprichtlijn
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in een overgangsbepaling. Als gevolg
daarvan moeten structuren waarvan de
eerste stap van implementatie is gezet
tussen de inwerkingtreding van de richtlijn
(verwacht in juli 2018) en de uiterste
implementatiedatum (1 juli 2020) ook al
gemeld worden.
Inhoud van de melding
Nadat is vastgesteld of de structuur gemeld
moet worden, wie deze moet melden
en wanneer deze gemeld moet worden,
komt de vraag op welke informatie dan
daadwerkelijk gemeld moet worden. De
notificatie moet in elk geval de volgende
essentiële elementen bevatten (deze
opsomming is niet uitputtend, maar geeft
slechts een indicatie):
•• identificatiegegevens van de adviseur(s)
en belastingplichtige(n) (evenals mogelijk
met de belastingplichtige verbonden
ondernemingen);
•• een samenvatting van de constructie met
relevante data en relevante Nederlandse
wet- en regelgeving;
•• de lidstaten die betrokken zijn bij de
constructie.
Afsluitend
Eind mei is de volgende EUraadsvergadering. De verwachting is dat de
richtlijn dan definitief wordt aangenomen.
Uiterlijk 1 juli 2020 moet de richtlijn dan
zijn omgezet in nationaal recht. Men dient
zich er echter wel van bewust te zijn dat,
zoals eerder opgemerkt, de verplichting om
meldingsplichtige constructies bij te houden
al eerder ingaat.
J.W.M. Verbaarschot MSc
088 288 6021
joverbaarschot@deloitte.nl
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Hypotheekrenteaftrek
buitenlandse belastingplichtigen
Naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie uit 2017
verruimt de staatssecretaris van Financiën de mogelijkheden voor
buitenlandse belastingplichtigen om hypotheekrenteaftrek voor een
buiten Nederland gelegen eigen woning toe te passen.
Casus
In de zaak uit 2017 ging het om het
volgende. Belanghebbende heeft in het jaar
van geschil, 2007, in zijn woonstaat Spanje
geen belastbaar inkomen genoten en in zijn
werkstaten Nederland en Zwitserland een
inkomen van 60% respectievelijk 40% van
zijn totale inkomen. Belanghebbende heeft
ten gevolge van hypotheekrente negatieve
inkomsten uit een eigen woning in Spanje.
Uit het arrest van het Hof van Justitie en
het uiteindelijke arrest van de Hoge Raad
blijkt dat Nederland de aftrek van negatieve
inkomsten uit eigen woning niet mag
onthouden aan een niet-ingezetene die
60% van zijn totale inkomen in Nederland
verwerft en die in de lidstaat waar zijn
woning is gelegen geen inkomen ontvangt
waardoor hij aldaar zijn aftrekpost niet te
gelde kan maken. Indien in een of meer
andere werkstaten dan Nederland een
zelfstandig inkomen wordt ontvangen op
grond waarvan een gelijkwaardig recht op
aftrek geldend kan worden gemaakt, dient
Nederland het voordeel van de aftrek van
negatieve inkomsten uit eigen woning toe
te kennen naar verhouding van het aandeel
van het inkomen dat de zelfstandige in
Nederland ontvangt.

De rol van Zwitserland
Voor de vraag hoe het door Nederland
toe te kennen voordeel van de aftrek
moet worden berekend, is de vraag of er
in Zwitserland ingevolge de wetgeving
aldaar aanspraak kan worden gemaakt
op een recht op aftrek van negatieve
inkomsten uit eigen woning en zo ja,
of dat recht voldoende vergelijkbaar is
met het Nederlandse recht op aftrek.
De rechter stelt vast dat dit het geval is,
zodat Nederland kan volstaan met een
pro rata aftrek – dat wil zeggen voor
60% – van de negatieve inkomsten uit de
Spaanse eigen woning. De staatssecretaris
van Financiën is het overigens met de
voorgaande benadering niet eens: hij meent
dat de enige toets is óf er een andere
werkstaat is waar de belastingplichtige een
zodanig hoog inkomen geniet, dat die staat
een deel van de aftrekpost in aanmerking
zou kunnen nemen. De vraag of Zwitserland
op grond van haar wetgeving dezelfde
aftrekposten als Nederland verleent, is
volgens hem niet relevant. Het is een
dispariteit, dat wil zeggen dat verschillen
tussen de wetgevingen van lidstaten
onderling moeten worden geaccepteerd,
omdat deze een gevolg zijn van het gebrek
aan harmonisatie van fiscale wetgevingen.

Naar alle waarschijnlijkheid past de
staatssecretaris niettemin de wettelijke
regeling aangaande de kwalificerende
buitenlandse belastingplichtige aan om
belastingplichtigen in deze omstandigheden
de fiscale behandeling te geven zoals de
rechter heeft beslist: dat moet ook wel want
er is sprake van EU-recht en dat staat boven
nationaal recht.
Mr. H.J. Noordenbos
088 288 5187
RNoordenbos@deloitte.nl
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Pensioen Nederbelgen soms belast
in Nederland
De Nederlandse fiscus heeft bewerkstelligd dat de belastingheffing over
pensioenen voor in België wonende gepensioneerde Nederlanders soms
anders wordt belast dan het geval was. De neveneffecten zijn voor een
behoorlijk deel van deze groep niet gering.
Belastingverdrag
Het belastingverdrag tussen Nederland
en België wijst het heffingsrecht over
pensioenen in grensoverschrijdende
situaties in beginsel toe aan het woonland.
Belangrijke voorwaarde daarbij, met name
uit onderhandeld door Nederland, is dat
het pensioen in het woonland dan wel
tegen het ‘algemeen van toepassing zijnde
belastingtarief voor inkomsten uit nietzelfstandige arbeid (lees: het progressieve
tarief)’ wordt belast. Wordt het pensioen
in het woonland niet tegen het algemene
tarief belast en overschrijdt dit pensioen de
grens van € 25.000, dan mag het bronland
(doorgaans Nederland) aanvullend heffen.
In hetzelfde belastingverdrag is afgesproken
dat de beide staten gegevens uit zullen
wisselen om aan deze afspraken een goede
invulling te geven.
Praktijk tot 2018
België betrekt in beginsel de Nederlandse
pensioenen inderdaad in de progressieve
heffing. Voornoemde afspraak leidde er
daardoor toe dat uit Nederland afkomstige
pensioenen niet in Nederland werden
belast. Om die reden werd door de
Nederlandse fiscus aan de uitkerende
instantie vaak een vrijstelling van inhouding
van loonheffing gegeven. Deze uitvoerder
kon in dat geval de uitkering bruto
uitkeren, waarna de gepensioneerde zelf
verantwoordelijk was voor belastingafdracht
in het woonland, België. De afgelopen jaren
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is gebleken dat er situaties bestaan waarin
Nederland niet heft en het pensioen ook in
de België niet is belast.
Uitspraak Hof van Beroep Antwerpen
Een recente uitspraak in België heeft deze
situatie in een stroomversnelling gebracht.
Het Hof van Beroep Antwerpen heeft een
(individuele) gepensioneerde die van mening
was dat zijn Nederlandse pensioen in België
niet progressief mocht worden belast, in
het gelijk gesteld. Belastingheffing vindt dan
wel plaats, maar tegen een aanmerkelijk
gunstiger tarief. Aangezien in Nederland
de aanname was dat dit pensioen reeds in
België zou worden belast, is de uiteindelijke
belastingheffing zeer beperkt gebleven.
Uiteraard is dat ook voor de Nederlandse
fiscus niet de beoogde uitkomst.
Intrekking vrijstelling van inhouding
van loonheffing
De Nederlandse fiscus heeft deze uitspraak
aangegrepen (geëxtrapoleerd eigenlijk)
als reden om in dergelijke situaties (met
een pensioen dat meer bedraagt dan €
25.000) het heffingsrecht te claimen. Om
die reden heeft de Belastingdienst eind
2017 aan een grote groep Nederbelgen
meegedeeld dat de Nederlandse vrijstelling
niet langer van toepassing is. Op zich
wellicht begrijpelijk, maar belangrijk is wel te
begrijpen dat deze extrapolatie naar andere
vergelijkbare situaties in België zeker nog
geen uitgemaakte zaak is: België meent

nog steeds het (progressieve) heffingsrecht
te hebben en ook Nederland eist dat de
uitvoerder loonheffing inhoudt. Dit kan tot
een aanzienlijke dubbele belastingheffing
leiden en zou daarom als ‘schieten met
hagel’ kunnen worden geïnterpreteerd.
De intrekking van de vrijstelling in
Nederland negeren is, mede gezien de
bijbehorende sancties, doorgaans geen
optie. Wellicht dat de bv van een directeurgrootaandeelhouder de discussie nog wel
aan durft te gaan, maar een pensioenfonds
of verzekeraar zal die waarschijnlijk
niet aangaan.
Onderling overleg
Na toch wel forse druk vanuit de
Nederlandse politiek heeft de
staatssecretaris een nadere toelichting
gegeven. Erkend wordt dat het nog niet
zeker is dat het pensioen in België niet tegen
het progressieve tarief wordt belast. Maar
de staatssecretaris wil voorkomen dat het
pensioen helemaal niet wordt belast. De
staatssecretaris zegde toe dat België en
Nederland met elkaar in overleg zouden
treden over deze impasse. Eind februari
meldde de staatssecretaris dat beide landen
overeenstemming hebben bereikt. Uitkomst
van het overleg is dat Nederland geen
belasting zal heffen over pensioen als België
het pensioen feitelijk en voldoende belast.
Heft België dus niet feitelijk of onvoldoende,
dan mag Nederland heffen en verleent
België voorkoming van dubbele belasting.

Taxtueel | Pensioen Nederbelgen soms belast in Nederland

Gegevensuitwisseling
Er zijn ook concrete afspraken gemaakt
over de uitwisseling van informatie tussen
Nederland en België. Nederland weet
dus straks bij welke gepensioneerde het
pensioen in België feitelijk en voldoende
wordt belast en bij welke gepensioneerden
niet. Wanneer later blijkt dat deze
belastingheffing in België toch niet definitief
is geëffectueerd, bijvoorbeeld omdat de
gepensioneerde meent dat België niet
progressief mag heffen, dan kan Nederland
alsnog tot belastingheffing overgaan.
Nederland treedt dus eerst definitief terug
wanneer onherroepelijk vaststaat dat in
België feitelijk volledig belasting is geheven
over het betreffende pensioen. Volgens de
overeenkomst zal (vooral) België gegevens
uitwisselen met Nederland. Te starten met
het belastingjaar 2016. Een deel van de
gegevens over dat jaar is al gedeeld (bij het
ondertekenen van de overeenkomst) en
de rest wordt uiterlijk eind juni door België
aangeleverd. Verder is overeengekomen dat
België aan Nederland elk jaar een overzicht
zal geven van inwoners die hun zaak inzake
het aanvullend pensioen aanhangig hebben
gemaakt bij de rechtbank. En wanneer een
eerder door België gerapporteerde heffing
geheel of gedeeltelijk ongedaan wordt
gemaakt, zal België Nederland hiervan
‘spontaan’ op de hoogte brengen.

Wat nu te doen?
De inhoudingsplichtige uitvoerder heeft geen
alternatieven. Zolang er geen vrijstelling
van inhouding wordt verleend, dient deze
loonheffing in te houden. Een pensioen-bv
zal mogelijk een nieuwe loonadministratie
op moet gaan zetten. De gepensioneerde die
aanloopt tegen een progressieve heffing in
beide landen kan overwegen om:
•• een nieuwe vrijstelling verzoeken;
•• een voorlopige teruggaaf vragen bij de
Nederlandse belastingdienst.
Beide alternatieven zijn administratief
niet voor iedere gepensioneerde even
eenvoudig. Dient hiervoor professionele
begeleiding noodzakelijk zijn, dan kan dat
een forse (eenmalige) kostenpost opleveren.
Een groot deel van deze kosten had
voorkomen kunnen worden wanneer
Nederland eerder met België in overleg
was getreden om de gevolgen van de
rechtspraak in België te evalueren.
Mogelijk kan een beroep worden gedaan
op de staatssecretaris om de vrijstelling
alsnog massaal opnieuw te verlenen en
te vertrouwen op de informatie die hij op
basis van de gegevensuitwisseling reeds van
België ontvangt?
Drs. M.J. Hayes CPC
088 288 3155
MHayes@deloitte.nl

23

Taxtueel | Staatssteun en de rulingpraktijk

Staatssteun en de
rulingpraktijk
Rulings liggen onder vuur, vooral van de Europese Commissie.
Deze is van oordeel dat in een aantal gevallen sprake is van
verboden staatssteun. In deze bijdrage wordt aan enkele
belangwekkende zaken aandacht geschonken.
Staatssteun
Tot enkele jaren geleden bepaalden vooral
de verdragsvrijheden van goederen-,
personen-, diensten- en kapitaalverkeer
en de uitleg daarvan door het Hof van
Justitie of nationale wetgeving moest
worden aangepast of in stand kon blijven.
Ook harmonisatie, hoewel beperkt, leidde
nu en dan tot wettelijke aanpassingen.
De laatste jaren staat echter ook fiscale
staatssteun in het centrum van de aandacht.
Het staatssteuninstrument dient ter
completering van de interne markt. Daar
waar de verdragsvrijheden de lidstaten
vooral verbieden om grensoverschrijdende
situaties te benadelen verbiedt het
staatssteunrecht diezelfde lidstaten juist
om (met name binnenlandse) situaties
te bevoordelen. Het staatssteunverbod
bepaalt dat EU lidstaten niet bepaalde
ondernemingen mogen bevoordelen,
waardoor het intra-communautair
handelsverkeer wordt belemmerd en de
mededinging wordt beperkt. Het voordeel
moet tevens toerekenbaar zijn aan de
betreffende lidstaat.
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Rulings
De beoordeling of in beginsel sprake is
van verboden staatssteun wordt gedaan
door de Europese Commissie. De Europese
Commissie heeft de afgelopen jaren
ook fiscale rulings aan een staatssteunonderzoek onderworpen. Rulings kunnen
dienen om een bepaalde fiscale kwalificatie
van tevoren duidelijk vast te leggen of
om voorafgaand aan een transactie een
inschatting van de fiscale consequenties
te maken. Rulings bieden derhalve
rechtszekerheid aan belastingplichtigen.
De Europese Commissie is echter van
mening dat wanneer fiscale rulings ertoe
leiden dat de fiscale behandeling van
een vennootschap afwijkt van de fiscale
behandeling die de vennootschap zonder
verkrijging van de ruling zou hebben
genoten mogelijk tot staatssteun kan leiden.
Wel stelt de Europese Commissie daarbij
alleen flagrante afwijkingen als zodanig aan
te merken. Een voorafgaande inschatting
kan immers zelden tot exact hetzelfde
bedrag aan fiscale grondslag in de feitelijke
situatie leiden. Kleine afwijkingen zijn dan
ook als zekere foutmarge toegestaan.

McDonalds
Ten aanzien van verschillende rulings
is de Europese Commissie een
staatssteunprocedure gestart. Dat betrof
in de meeste gevallen afwijkingen met
betrekking tot transfer pricing. In deze
eerste procedures lijkt de Europese
Commissie nog op zoek naar de motivering
van het standpunt dat fiscale rulings tot
staatssteun kunnen leiden. Er volgde dan
ook kritiek op deze eerste beschikkingen,
omdat belastingplichtigen en hun adviseurs
vonden dat de Europese Commissie
een eigen transfer pricing methode en
een Europees ‘at arm’s length’-beginsel
probeerde te introduceren. De gedachte
van transfer pricing is namelijk dat tussen
gelieerde ondernemingen wordt gehandeld
zoals tussen niet-gelieerde ondernemingen
gehandeld zou zijn. Hoewel de OESO
duidelijke richtsnoeren heeft ontwikkeld
die wereldwijd geaccepteerd zijn, lijkt
de Europese Commissie er een andere
benadering op na te houden. Tegen de
beslissing van de Europese Commissie
bepaalde rulings als staatssteun aan te
merken zijn inmiddels procedures gestart bij
het Hof van Justitie.
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Er zijn daarnaast rulings ter discussie
gesteld waarbij het niet gaat om
transferpricingkwesties maar andere
discussiepunten. In de zaak McDonalds
had Luxemburg bijvoorbeeld een ruling
afgegeven over de aanwezigheid van een
vaste inrichting in de Verenigde Staten. Aan
die buitenlandse vaste inrichting werd winst
toegerekend, die door Luxemburg niet werd
belast. Omdat de Verenigde Staten geen
vaste inrichting zagen bleef de aan de vaste
inrichting toegerekende winst onbelast. Dit
kwalificatieverschil tussen Luxemburg en de
Verenigde Staten levert volgens de Europese
Commissie een voordeel op. Kort na deze
beslissing van de Europese Commissie werd
door de EU-lidstaten een amendement
op de anti-belastingwijkingsrichtlijn (ATAD)
aangenomen. Dit amendement zorgde
ervoor dat kwalificatieverschillen tussen
EU-lidstaten onderling en tussen EUlidstaten en derde landen, waaronder ook
kwalificatieverschillen over de aanwezigheid
van vaste inrichtingen, worden opgelost.
Het heeft er inmiddels overigens alle
schijn van dat de Europese Commissie niet
(meer) in deze staatssteunprocedure lijkt
te geloven. Het is echter nog de vraag of
dit ook daadwerkelijk tot intrekking van de
beschikking leidt.
IKEA
Een andere ontwikkeling is het besluit
om ten aanzien van rulings voor IKEA de
formele staatssteunprocedure te openen.
Mede naar aanleiding van rapporten van
NGO’s is de IKEA-ruling onder de aandacht
van de Europese Commissie gebracht. In
haar eerste oordeel heeft de Europese
Commissie gesteld dat er twijfel bestaat
over de verenigbaarheid van de ruling

met de Europese staatssteunregels. Uit
de beschikbare informatie kan worden
afgeleid dat het potentiële probleem
allereerst bestaat uit de hoogte van de in
de rulings opgenomen verrekenprijzen.
Deze zijn volgens de Europese Commissie
hoger dan met onafhankelijke partijen
overeengekomen zou zijn. Dat heeft
geresulteerd in een hogere aftrekpost,
waardoor in Nederland minder belasting
verschuldigd is. De totstandkoming van de
verkeerde verrekenprijs is enerzijds het
gevolg van het op de verkeerde entiteit
toepassen van de gehanteerde transfer
pricing methode en anderzijds van
methodologische fouten die hebben geleid
tot onderschatting van de belastbare winst.
Vanuit procedureel perspectief kan er
nog wel wat tijd overheen gaan voor meer
duidelijkheid bestaat. Nederland heeft
aangegeven mee te werken aan het verdere
onderzoek. Ook andere belanghebbenden
kunnen in een later stadium, na publicatie
van de niet-vertrouwelijke versie,
reageren. De ervaring met eerdere
staatssteunprocedures omtrent fiscale
rulings leert dat ruim de tijd wordt
genomen om tot een afgewogen oordeel
te komen. De kans bestaat dat vervolgens
ook de Europese rechter nog zal worden
ingeschakeld voor een oordeel of inderdaad
sprake is van onrechtmatige staatssteun.
Mr. dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Digitaal belasten
De Europese Commissie heeft dit voorjaar ingrijpende
voorstellen gedaan om digitale diensten beter te kunnen
belasten. Deze zijn nodig, aldus de Europese Commissie,
omdat het in veel gevallen niet goed mogelijk is ter zake van
dergelijke diensten winstbelasting te heffen.
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Het probleem
De tijden dat we onze goederen alleen
in een winkel kochten en dat bedrijven
alleen fysieke goederen leverden ligt al
lang achter ons. ’Boodschappen’ doen
we massaal digitaal vanachter onze PC
of met de IPhone. Gemakkelijk en snel.
Maar voor de overheid kleeft daar een
fors probleem aan: hoe gaat het met de
belastingheffing? En kan op deze manier
belasting gemakkelijk worden ontweken?
Feit is dat de belastingheffing zich tot nu
toe weinig van deze digitale ontwikkelingen
heeft aangetrokken, laat staan zich
daaraan heeft aangepast. Maar daar komt
verandering in. Zowel de OESO als de EU
zijn druk doende om de belastingheffing
beter af te stemmen op deze digitale
ontwikkelingen. Het gaat daarbij vooral om
de heffing van belastingen naar de omzet
en om winstbelastingen. Een belangrijk punt
voor beide organisaties is dat momenteel de
winst van ondernemingen die actief zijn in
de digitale wereld – Google, Amazon e.d. –
vaak neerslaat in een land waar betrekkelijk
weinig activiteiten plaatsvinden en het tarief
van de winstbelasting veelal laag is, terwijl in
landen waar veel omzet wordt gerealiseerd
weinig of zelfs geheel geen belasting wordt
betaald, omdat de onderneming daar
geen fiscale vestigingsplaats heeft. En als
het bedrijf daar wel een vestigingsplaats
heeft, is het maar de vraag hoe de winst
precies moet worden toegerekend aan
dat land. Denk bijvoorbeeld aan het
geval dat in een land alleen een server
staat of slechts een distributiecentrum
aanwezig is voor goederen die via een
server in een ander land zijn besteld: een
‘juiste’ winsttoerekening is dan nog niet zo
eenvoudig.
Wat zijn de plannen?
Zoals gezegd zijn zowel de OESO als de
EU druk doende om een fiscaal systeem
te bedenken dat goed aansluit bij deze
digitale ontwikkelingen. De EU is daarmee
momenteel het meest gevorderd en
heeft onlangs twee conceptrichtlijnen
gepubliceerd met concrete voorstellen.
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Uitgangspunt is dat de winst moet worden
belast waar de waardecreatie plaatsvindt.
Dat is volgens deze voorstellen vooral
het land waar de omzet uiteindelijk wordt
gerealiseerd, ofwel waar de uiteindelijke
afnemers zijn gevestigd. Deze afnemers
kunnen consumenten zijn, maar ook
bedrijven. Traditioneel is de fiscale regel
dat in zo’n land ook een fysieke vestiging,
een filiaal, van het bedrijf dat de diensten of
goederen verkoopt, aanwezig is. Daaraan
wordt dan winst toegerekend en die kan in
dat land dan worden belast met winst- en
omzetbelasting. Maar in de digitale wereld is
er in het land van de afnemer nu juist veelal
geen filiaal en is daarmee belastingheffing
in dat land ook onmogelijk. Dit probleem
wil de EU oplossen door een zogenoemd
fictief filiaal te introduceren. Van een
degelijk fictief filiaal is, kort gezegd, sprake
indien in een land digitale diensten worden
aangeboden of leveringen worden verricht.
Het land waar zich een dergelijk fictief filiaal
bevindt – fiscalisten noemen dat een fictieve
vaste inrichting – kan daar dan belasting bij
heffen. Die heffing komt uiteraard terecht
bij het bedrijf waarvan het fictieve filiaal
is, bijvoorbeeld dus Google. Hiervoor is
overigens ook nog nodig dat er nieuwe
regels komen teneinde te bepalen welk deel
van de omzet en de winst moet worden
toegerekend aan het fictieve filiaal. Dit zijn
de zogenoemde regels van transfer pricing.
Tussenoplossing
Het zal geen verbazing wekken dat dit een
nogal ingrijpende operatie is met allerlei
voetangels en klemmen. Het kost dan
ook wel een aantal jaren voordat deze
opzet wereldwijd is uitgerold. Omdat met
name de EU haast wil maken, heeft zij
een tijdelijke variant bedacht: de digitale
dienstenbelasting (DDB). Kort gezegd
komt deze belasting erop neer dat indien
aan bepaalde voorwaarden is voldaan
een bedrijf dat omzet behaalt met digitale
diensten en producten in een lidstaat van
de EU daarover een heffing is verschuldigd
van 3% van die omzet. De winstbelasting
wordt dus vervangen door een belasting

gerelateerd aan de omzet. Daarbij is dus
niet vereist dat het bedrijf is gevestigd in
de lidstaat waar de diensten en producten
worden geleverd. Het gaat hier overigens
niet om een btw-achtige heffing want die is
verschuldigd per levering en gaat over de
toegevoegde waarde per schakel van de
bedrijfskolom. Hier gaat het om een heffing
over de bruto opbrengsten van de digitale
diensten in een land gemeten over een heel
jaar: kosten e.d. kunnen dus niet in aftrek
worden gebracht en ook eventueel eerder
geheven belasting komt niet in mindering.
Indien over de omzet toch ook een belasting
naar de winst is geheven zou deze DDB
daarop als aftrekpost in mindering moeten
worden gebracht. Het zal duidelijk zijn dat
de DDB daarmee geheven wordt naast de
in de lidstaten geheven BTW. De heffing
is verschuldigd door alle ondernemingen
die op deze manier actief zijn in de EU. Wel
moet het bedrijf een wereldwijde omzet
hebben van minimaal € 750 mln. en moeten
in de EU digitale leveringen plaatsvinden van
minimaal € 50 mln.
Tot slot
Feitelijk blijkt dat met name Amerikaanse
bedrijven door de voorstellen worden
geraakt. Dat deze bedrijven dat niet leuk
vinden, spreekt voor zich. Maar als het
aan de EU ligt gaat dit echt zo lopen.
Vermoedelijk ingaande 2020. Wanneer dan
het eerder genoemde definitieve systeem
met de fictieve vaste inrichting tot stand
gaat komen, is nog onduidelijk. Nederland
stelt zich ten aanzien van beide voorstellen
constructief op, zo heeft de staatssecretaris
van Financiën laten weten. Het is echter nog
niet duidelijk hoe de andere lidstaten tegen
de voorstellen kijken. Voorwaarde voor
aanvaarding van beide richtlijnvoorstellen is
unanimiteit.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Geen fiscale eenheid
mogelijk met derde land
De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een casus waarin een aantal Nederlandse
belastingplichtigen met Israëlische aandeelhouders, een fiscale eenheid willen vormen.
Kortweg oordeelt de Hoge Raad dat weliswaar sprake is van een discriminatie op basis
van nationaliteit, maar dat in een strikt Nederlandse situatie deze belastingplichtigen ook
geen fiscale eenheid hadden kunnen vormen.
Casus
De groep van belanghebbenden bestaat
uit drie Israëlische vennootschappen en
vier Nederlandse entiteiten. Eén Israëlische
topvennootschap heeft een 100%-belang in
twee Israëlische dochtervennootschappen
(zusjes). De twee Israëlische zusjes
houden gezamenlijk drie Nederlandse
dochtervennootschappen en twee van deze
Nederlandse dochtervennootschappen
hebben tezamen een 100%-belang in één
Nederlandse kleindochtermaatschappij.
Men wenste aldus een fiscale eenheid voor
de vennootschapsbelasting aan te gaan
met de Nederlandse maatschappijen. De
wettekst bood (en biedt) voor deze situatie
geen uitkomst, omdat de Nederlandse
dochtervennootschappen geen
Nederlandse moedermaatschappij hebben.
Door echter een beroep te doen op het antidiscriminatieartikel van het belastingverdrag
tussen Nederland en Israël werd beoogd
een fiscale eenheid tot stand te brengen.
De motivatie achter het beroep was dat de
Nederlandse dochtervennootschappen
in een strikt Nederlandse situatie slechter
worden behandeld dan in een buitenlandse
situatie (omdat zij aldus geen Nederlandse
fiscale eenheid konden aangaan). De
zaak is uiteindelijk bij de Hoge Raad op
het bureau terecht gekomen. Die stelde
belanghebbenden in het ongelijk.
Overwegingen Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelde dat het
Nederlandse fiscale eenheidsregime
kan worden getoetst aan het nondiscriminatieartikel uit het belastingverdrag.
Vervolgens gaf de Hoge Raad aan dat de
vergelijkingsmaatstaf de volgende moet zijn:

•• de Nederlandse belastingplichtigen,
die een zuster-fiscale-eenheid willen
vormen zonder hun in Israël gevestigde
aandeelhouders; met
•• de (denkbeeldige) situatie waarin in
Nederland gevestigde vennootschappen,
ook zonder hun gezamenlijke in Nederland
gevestigde aandeelhouder, een fiscale
eenheid willen aangaan.
De Hoge Raad redeneert dat in het
tweede geval geen fiscale eenheid mogelijk
is. Om deze reden is volgens de Hoge
Raad geen inbreuk gemaakt op het antidiscriminatieartikel en stelt de Hoge Raad de
staatssecretaris in het gelijk.
Korte noot
In de literatuur is een aantal malen
een opmerking gemaakt over de
vergelijkingsmaatstaf die de Hoge
Raad heeft aangelegd in dit arrest. Zo
wordt wel verdedigd dat er best een
materielere vergelijking had kunnen
worden gemaakt, omdat de Nederlandse
dochtermaatschappijen net zo goed
een (lege) houdstermaatschappij
hadden kunnen hebben waarin haar
Nederlandse dochtermaatschappijen
geconsolideerd kunnen worden. Ook
is gewezen op Europese jurisprudentie
die tot de vergelijking leidt waarbij de
Nederlandse dochtermaatschappijen
een gemeenschappelijke Israëlische
aandeelhouder hebben versus de
Nederlandse dochtermaatschappijen
met een gemeenschappelijke Europese
aandeelhouder. Dit is een vergelijking
die beter op de casus aansluit dan de

vergelijking die de Hoge Raad maakt,
ook omdat het inmiddels mogelijk is een
zogenaamde ‘Papillonachtige’ fiscale
eenheid te vormen, dat wil zeggen een
fiscale eenheid met Nederlandse zusjes,
zonder een in Nederland ingezeten
moedermaatschappij, hetgeen in EUsituaties mogelijk is. Het is echter nog maar
de vraag of die laatste vergelijking op zal
gaan. Het is nogal cruciaal dat de entiteiten
hier buiten de EU zijn gevestigd en derhalve
het EU-recht niet van toepassing is. Het
ligt niet voor de hand dat de wetgever hier
zelfstandig meer ruimte gaat geven voor
grensoverschrijdende fiscale eenheden
buiten de EU. De wetgever blijft vooral
beducht voor verliesimport. En bovendien is
de controle op buitenlandse entiteiten nog
wel eens lastig. Niettemin is het een goede
zaak dat belanghebbende deze kwestie
aan de rechter heeft voorgelegd. Het is niet
ondenkbaar dat dit nog eens gebeurt met
een zaak die iets geschikter is dan deze en
waar in binnenlandse situaties dan wel een
fiscale eenheid zou kunnen zijn aangegaan.
Mr. M. Veenstra
06 8201 2583
maxveenstra@deloitte.nl
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Aanpak belastingontwijking
en belastingontduiking
De aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking staat op de
fiscale beleidsagenda van de Staatssecretaris van Financiën. De aanpak
bestaat uit twee onderdelen: het beschermen van de (Nederlandse)
belastinggrondslag en maatregelen in de sfeer van transparantie en
integriteit.

H

et door de staatssecretaris in
februari 2018 gepubliceerde beleid
borduurt voor een deel voort op
internationale, Europese en nationale
initiatieven. De Nederlandse initiatieven
gaan op onderdelen verder dan op grond
van internationale en Europese afspraken is
vereist. In beginsel zet Nederland in op een
internationale aanpak bij de bestrijding van
belastingontwijking en belastingontduiking.
Het kabinetsbeleid bij de aanpak van de
bestrijding van belastingontwijking en
belastingontduiking bestaat uit twee pijlers:
de bescherming van de belastinggrondslag
en de maatregelen in de sfeer van
transparantie en integriteit. De uitwerking
van de twee pijlers komen hierna op
hoofdlijnen aan bod.
Bescherming nationale
belastinggrondslag
Er worden maatregelen getroffen om
te voorkomen dat de Nederlandse
belastinggrondslag wordt uitgehold.
Hiertoe worden met ingang van 2019
diverse antimisbruikbepalingen ingevoerd
in het kader van de implementatie van de
Europese Anti-ontwijkingsrichtlijn (Anti-Tax
Avoidance Directive, ‘ATAD’). Deze richtlijn
schrijft de lidstaten voor om een algemene
renteaftrekbeperking in te voeren. De
maatregel houdt in dat de aftrek van
de per saldo verschuldigde rente wordt
beperkt tot maximaal 30% van het bruto
bedrijfsresultaat (EBITDA). Voor bestaande
leningen komt geen eerbiedigende
werking. De drempel tot welk bedrag de
verschuldigde rente in elk geval aftrekbaar is
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bedraagt € 1 mln.
Verder verplicht de ATAD lidstaten
om een regeling in te voeren om
belastingontwijking via gecontroleerde
buitenlandse vennootschappen aan te
pakken. Deze regeling voor Controlled
Foreign Companies (‘CFC’s’) beoogt te
voorkomen dat winsten worden verschoven
naar dochterondernemingen gevestigd in
landen met een laag belastingtarief. De
CFC-regeling rekent inkomsten van een
laagbelaste dochteronderneming toe aan
de moedermaatschappij. De inkomsten
worden vervolgens belast in de staat waar
de moeder is gevestigd. De staatssecretaris
richt zich bij de implementatie van de CFCmaategel met name op belastingontwijking
via lichamen of vaste inrichtingen in een
land met een laag statutair tarief of in een
land dat is opgenomen op de Europese lijst
van niet-coöperatieve jurisdicties. Op deze
lijst staan landen die niet willen meewerken
aan internationale belastingnormen.
Verder geeft de staatssecretaris aan dat
voor reële activiteiten de toepassing van
de CFC-maatregel zoveel mogelijk moet
worden voorkomen.
Aanpak kwalificatieverschillen
Op nationaal en verdragsniveau komen
er maatregelen om te voorkomen
dat belastingplichtigen gebruik
kunnen maken van structuren waarbij
door kwalificatieverschillen tussen
belastingstelsels (zogenoemde ‘hybride
mismatches’) de belasting in Nederland
of in een ander land wordt ontweken. De
op nationaal niveau te implementeren

maatregelen vloeien eveneens voort uit de
ATAD. De beoogde inwerkingtredingsdatum
van deze maatregelen is 1 januari 2020.
Oneigenlijk gebruik
Om oneigenlijk gebruik van het Nederlandse
belastingstelsel in internationale structuren
tegen te gaan wordt een bronbelasting
op binnen concernverband uitgaande
dividend-, rente- en royaltystromen naar
laagbelaste of niet-coöperatieve jurisdicties
ingevoerd. Deze bronbelasting zal ook
van toepassing zijn in misbruiksituaties.
De beoogde inwerkingtredingsdatum
van de bronbelasting op dividenden
is 1 januari 2020. Op diezelfde datum
wordt naar verwachting de nu geldende
dividendbelasting afgeschaft. Met ingang
van 2021 wordt vervolgens de bronbelasting
ter zake van rente- en royaltybetalingen
naar laagbelaste of niet-coöperatieve
jurisdicties ingevoerd. Een tweede
belangrijk onderdeel van het voorkomen
van het gebruik van het Nederlandse
belastingstelsel in internationale
structuren betreft de aanpassingen van
belastingverdragen. Door het Multilateraal
Verdrag kunnen in alle Nederlandse
belastingverdragen de in het BEPS-project
ontwikkelde antimisbruikbepalingen worden
opgenomen, mits de verdragspartners daar
ook mee instemmen.
Verder worden de substance-eisen voor
aanwezigheid van bedrijven in Nederland
aangescherpt. In aanvulling op de reeds
geruime tijd bekende substance-eisen
wordt een loonsomeis, alsmede de eis
van een kantoorruimte, ingevoerd. Door
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deze strengere eisen zal vaker informatie
uitgewisseld worden met andere landen.
Ook zorgen de nieuwe substance-eisen
voor strengere voorwaarden aan het bieden
van zekerheid vooraf door middel van een
ruling. Die verzwaring houdt verband met
de recent gepubliceerde uitkomsten van
een onderzoek door de belastingdienst
op het gebied van het naleven van interne
procedures voor het afgeven van rulings
met een internationaal karakter. De andere
maatregelen die de staatssecretaris
als reactie op de resultaten van het
onderzoek heeft aangekondigd zijn niet
in de fiscale beleidsagenda opgenomen.
De staatssecretaris gaf als reactie op het
onderzoek onder andere aan nog meer
centrale coördinatie van alle rulings met een
internationaal karakter nodig te achten en
mogelijk niet (langer) op de fiscale gevolgen
van alle voorgelegde situaties zekerheid
vooraf te willen geven. De streefdatum voor
implementatie van de nieuwe rulingpraktijk
is 1 januari 2019.
Verrekenprijzen
Als laatste element van de pijler
‘bescherming van de belastinggrondslag’
geeft de staatssecretaris aan voornemens
te zijn het zogenoemde verrekenprijsbesluit
dit jaar aan te passen om het in
overeenstemming te brengen met de
nieuwe OESO-richtlijnen. Deze nieuwe
richtlijnen komen voort uit het BEPS-project.
Het doel is om te voorkomen dat door
middel van de prijsstelling van transacties
winsten kunnen worden verschoven naar
landen waar de waarde niet is gecreëerd.

Transparantie en integriteit
Om belastingontwijking en
belastingontduiking aan te pakken bevat
de fiscale beleidsagenda een aantal
maatregelen die transparantie moeten
bevorderen. Het betreft transparantie
tussen belastingplichtigen en de
Nederlandse belastingdienst, alsmede
tussen belastingautoriteiten. Het kabinet
geeft onder andere aan het Europese
‘Mandatory disclosure’ initiatief te steunen.
Mandatory disclosure houdt in dat
financiële tussenpersonen (waaronder
belastingadviseurs) verplicht worden
om informatie aan de belastingdienst te
verstrekken over grensoverschrijdende –
mogelijk agressieve – belastingstructuren.
Ook steunt het kabinet het Europese
initiatief op het gebied van transparantie
over de belastingafdracht van grote
internationaal opererende bedrijven.
Het op Europees niveau ontwikkelde
voorstel voor publieke ‘Country-by-Country
Reporting’ houdt in dat multinationals
met een wereldwijde omzet van meer dan
€ 750 mln. jaarlijks informatie moeten
publiceren. Het betreft bijvoorbeeld
informatie over de aard van de activiteiten,
het resultaat voor belastingen en de
betaalde winstbelastingen. Op het gebied
van integriteit draait het onder andere om
maatregelen voor fiscale intermediairs
en financiële markten. Zo wordt gewerkt
aan het instellen van een register van
uiteindelijke belanghebbenden, het
zogeheten UBO-register (Ultimate Beneficial
Owner). Verder wordt de bestaande
wetgeving voor trustkantoren aangescherpt.

Tot slot
Het aanpakken van belastingontwijking
en belastingontduiking is één van de vijf
prioriteiten op de fiscale beleidsagenda
van het kabinet. De staatssecretaris heeft
de ambitie om het beeld te kantelen dat
Nederland het internationale bedrijven
fiscaal gemakkelijk zou maken belasting te
ontwijken. Volgens de staatssecretaris doet
dat beeld het investeringsklimaat geen goed.
De toekomst zal moeten uitwijzen of de
hiervoor beschreven aanpak voldoende is
om de ambities van de staatssecretaris waar
te maken.
L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl
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Een vakantiepark met chalets, stacaravans, een
kampeerterrein en verschillende voorzieningen
vormt één woning. Dit oordeelde de Hoge Raad in
januari van dit jaar.

I

n geschil was of het vakantiepark in
zijn geheel als woning moest worden
aangemerkt. De Gemeentewet geeft
aan dat een onroerende zaak tot woning
dient wanneer de WOZ-waarde daarvan
in hoofdzaak ziet op delen die dienen
tot woning danwel volledig dienstbaar
zijn aan woondoeleinden. De chalets en
stacaravans zijn volgens het hof naar aard
en inrichting bestemd en ook geschikt voor
menselijke bewoning. Het gaat daarom
om delen die dienen tot woning. Dat de
recreatiewoningen veelal voor kortstondig
verblijf, dan wel als beleggingsobject zijn
bestemd, is daarbij niet van belang. Eerder
is door de Hoge Raad al besloten dat de
situatie dat recreatiewoningen vaak niet
permanent mogen worden bewoond, geen
verschil maakt.
In hoofdzaak
De Gemeentewet geeft verder aan dat
als de WOZ-waarde ‘in hoofdzaak’ ziet
op woondelen of op delen die volledig
dienstbaar zijn aan woondoeleinden,
de onroerende zaak een woning is. ‘In
hoofdzaak’ betekent voor 70% of meer.
Het vakantiepark bestaat, volgens het
hof, voor 82% van de waarde uit chalets
en stacaravans en de daaraan dienstbare
parkeerterreinen en parkwegen. Omdat de
waarde van de chalets en stacaravans en de
daaraan volledig dienstbare delen samen
82% uitmaken van de totale waarde van het
recreatiepark, is sprake van een woning. De
Hoge Raad volgt het hof in deze conclusie.

Dienstbaar aan woondoeleinden
De Hoge Raad nuanceert het oordeel van
het hof over ‘de delen die volledig dienstbaar
zijn aan woondoeleinden’. De Raad komt
met de volgende pragmatische insteek.
Indien voorzieningen en grond
direct dienstbaar zijn aan de chalets
en stacaravans, dienen deze de
woondoeleinden. Voorzieningen en
grond die direct dienstbaar zijn aan het
kampeerterrein zijn niet dienstbaar aan
woondoeleinden. En voorzieningen en
overige grond die dienstbaar zijn aan
zowel de recreatiewoningen als aan het
kampeerterrein kunnen naar rato worden
toegerekend.
Dit laatste is opvallend, omdat de
Gemeentewet bepaalt dat enkel delen die
volledig (dus 100%) dienstbaar zijn aan
woondoeleinden meegenomen kunnen
worden bij de woondelen.
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Anders dan recreatiewoningen zijn
verpleeg-/verzorgingshuizen niet naar aard
en inrichting in hoofdzaak bestemd en
geschikt voor bewoning. Om deze reden
kunnen verpleeg-/verzorgingshuizen
geen woning vormen. Wel kunnen delen
van een (dergelijke) niet-woning onder de
woondelenvrijstelling vallen.
Mr. L.Y. Gramsbergen
088 288 8615
lgramsbergen@deloitte.nl
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Voorstel Europese Commissie
over btw-tarieven geeft
lidstaten meer vrijheid
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan tot aanpassing van
de Btw-richtlijn op het punt van de btw-tarieven. Met het voorstel krijgen
lidstaten meer vrijheid bij het vaststellen van hun btw-tarieven. Het
voorstel is onderdeel van de plannen van de Europese Commissie voor
een hervorming van het Europese btw-stelsel.
Huidige regeling voor vaststelling btwtarieven
Het vaststellen van btw-tarieven is door
de Btw-richtlijn aan grenzen gebonden.
Lidstaten moeten een algemeen tarief
hanteren van ten minste 15% en mogen
twee verlaagde tarieven toepassen van ten
minste 5%. Verlaagde tarieven mogen alleen
worden toegepast voor de in bijlage III van
de Btw-richtlijn genoemde producten.
Daarnaast zijn er lidstaten die zogenoemde
super verlaagde tarieven (lager dan 5%) of
nultarieven kennen, vaak omdat zij dit bij
toetreding tot de EU hebben bedongen. Het
nultarief dat in Nederland van toepassing
is op bijvoorbeeld intracommunautaire
leveringen en uitvoer, is evenwel weer geen
verlaagd tarief, maar is in de Btw-richtlijn
een vrijstelling met recht op aftrek. Het
voorstel heeft voor het Nederlandse
nultarief daarom geen gevolgen.
Voorstel
In het voorstel krijgen lidstaten meer vrijheid
bij het vaststellen van btw-tarieven. Het
minimum algemene btw-tarief van 15%
blijft. Ook mogen lidstaten nog steeds twee
verlaagde tarieven hanteren van ten minste
5%. Daar bovenop mogen zij echter nog
een super verlaagd tarief met een lager
minimum dan 5% en een nultarief invoeren.
Alle bevoegdheden die lidstaten thans
hebben voor super verlaagde of nultarieven
worden in het voorstel beëindigd.
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De huidige lijst van producten waarop het
verlaagde tarief mag worden toegepast,
wordt vervangen door een negatieve
lijst, een lijst van producten waarop het
verlaagde btw-tarief niet mag worden
toegepast. Voor alle andere producten
mogen lidstaten dus wel het verlaagde btwtarief toepassen.
Producten en diensten die op de negatieve
lijst staan zijn onder andere:
•• goederenleveringen die vallen onder de
margeregeling;
•• alcoholhoudende dranken,
tabaksproducten; en
•• elektrische apparatuur.
In Nederland wordt het verlaagde
btw-tarief voor de producten uit de
negatieve lijst thans alleen toegepast op
kunstvoorwerpen. Wanneer de richtlijn
wordt aangenomen in deze vorm, zal
Nederland dat dus moeten aanpassen.
Verband met hervorming btw-stelsel
Het voorstel voor de btw-tarieven staat
niet op zichzelf, maar maakt deel uit van de
plannen van de Europese Commissie voor
de hervorming van de btw, zoals die in 2016
in het btw-actieplan zijn aangekondigd. Een
belangrijk onderdeel van dit plan is dat bij
intra-EU transacties, transacties waarbij
goederen van de ene naar de andere

lidstaat worden verzonden of vervoerd, btw
wordt geheven in het land van aankomst
van de goederen (heffing op basis van
het bestemmingslandbeginsel). In een
systeem dat het bestemmingslandbeginsel
hanteert, is het minder relevant tarieven op
elkaar af te stemmen, omdat goederen en
diensten belast zullen zijn in het land van
verbruik. Het is dan voor ondernemers niet
interessant zich te vestigen in een land met
een gunstig btw-tarief om van daaruit hun
producten aan te bieden.
Tegelijkertijd levert de combinatie tussen het
voorstel van de btw-tarieven en het voorstel
van de Europese Commissie voor de intraEU transacties ook een belangrijke uitdaging
op. In het voorgestelde systeem op basis
van het bestemmingslandbeginsel wordt
de leverancier verantwoordelijk voor de
voldoening van de btw, tenzij zijn afnemer
als betrouwbare belastingplichtige door
de fiscus is aangemerkt (de zogenoemde
Certified Taxable Person of CTP). De
leverancier zal dus in voorkomend geval
moeten vaststellen wat het btw-tarief is
dat geldt in het land van aankomst van de
goederen. Wanneer lidstaten meer vrijheid
krijgen op het gebied van tarieven, zal de
wetgeving van lidstaten meer uiteen gaan

Taxtueel |
 Voorstel Europese Commissie over btw-tarieven geeft lidstaten meer vrijheid

lopen op dit punt en wordt dit voor de
leverancier dus een lastige klus. Het is de
bedoeling dat er een EU-brede lijst komt
met producten en hun btw-tarieven om
leveranciers hierin tegemoet te komen. Dat
is een mooi initiatief, maar om ondernemers
daarmee te kunnen helpen zal die lijst wel
up to date en bindend moeten zijn voor
lidstaten. Daarnaast is het de vraag of alle
nuances die op basis van de regeling van
belang zijn voor de beoordeling of een
verlaagd tarief wel of niet van toepassing is
wel in die lijst kunnen worden opgenomen.

Ten slotte
De verwachting is dat veel lidstaten zich
positief uitspreken over dit voorstel.
Nederland heeft in elk geval al laten weten
voorstander te zijn van dit voorstel. De
richtlijn zal echter met unanimiteit moeten
worden aangenomen.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl

Btw-tarieven voor e-publicaties
Al langere tijd is er veel te doen om
de btw-tarieven van boeken, kranten
en tijdschriften en dan met name de
elektronische varianten. Op grond van de
Btw-richtlijn geldt een verbod voor lidstaten
om een verlaagd btw-tarief toe te passen
voor elektronische publicaties die zich
niet op een fysieke drager bevinden. Dit
terwijl de papieren versies in de meeste
lidstaten wel onder het verlaagde btwtarief vallen. In december 2016 deed de
Europese Commissie een voorstel om dit
verbod te schrappen. Tot nu toe is nog geen
overeenstemming bereikt over dit voorstel,
maar als het voorstel voor de btw-tarieven
van januari 2018 wordt aangenomen door
de lidstaten, dan zal het voorstel voor de
e-publicaties overbodig worden. Het is
echter door de Europese Commissie nog
niet ingetrokken.
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Btw-teruggaafverzoeken
zonnepanelen
Hoge Raad verruimt periode voor teruggaaf van btw op zonnepanelen.
De staatssecretaris geeft vervolgens aan hoe daarmee om te gaan.
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I

n 2013 oordeelde het Hof van Justitie
in de zaak Fuchs dat een particulier
die zonnepanelen heeft geïnstalleerd
op het dak van zijn woning waarmee
hij stroom opwekt die hij levert aan zijn
energiemaatschappij, kwalificeert als btwondernemer. Als gevolg hiervan kan hij de
btw op de investering in de zonnepanelen
in aftrek brengen. Naar aanleiding van de
zaak Fuchs vaardigde de Staatssecretaris
van Financiën beleid uit. Volgens dit beleid
kon de btw op zonnepanelen die zijn
aangebracht voor 1 april 2013 niet in aftrek
worden gebracht. Voor zonnepanelen die
zijn aangebracht tussen 1 april 2013 en 20
juni 2013 gold dat de particulier zich voor
1 augustus 2013 als ondernemer moest
melden. Voor zonnepanelen aangebracht
vanaf 20 juni 2013 werd geen termijn
gesteld. Een aantal belastingplichtigen die
volgens het beleid van de Staatssecretaris
geen recht op aftrek hadden, zijn gaan
procederen hetgeen aanleiding gaf tot een
reeks ‘zonnepanelenprocedures’ waarin
diverse btw-aspecten aan bod kwamen.
Uiteindelijk brachten een beslissing van
de Hoge Raad en nieuw beleid van de
Staatssecretaris meer duidelijkheid.
Duidelijkheid
In een arrest van de Hoge Raad uit
december 2017 waren de feiten als volgt.
Belanghebbende in kwestie heeft op 1
september 2012 btw betaald in verband
met de levering van zonnepanelen. Hij
heeft in verband met de levering van
elektriciteit in de periode van 1 september
2012 tot en met 31 december 2012 zelf
btw in rekening gebracht aan derden.
Hij heeft de inspecteur op 8 maart 2013
verzocht om registratie als btw-ondernemer.

Belanghebbende is door de inspecteur
uitgenodigd tot het doen van aangifte over
de periode van 1 september 2012 tot en met
31 december 2012. Op het aangiftebiljet is
vermeld dat de aangifte door de inspecteur
op 6 mei 2013 moet zijn ontvangen.
Belanghebbende heeft de aangifte op 7
april 2013 ingediend. De inspecteur heeft
het verzoek afgewezen omdat het niet
tijdig is gedaan. De Hoge Raad moest twee
vragen beantwoorden. Ten eerste de vraag
wanneer een belastingplichtige zich bij de
inspecteur moet melden met een verzoek
tot het uitreiken van een btw-aangifte. Ten
tweede de vraag wanneer het verzoek om
teruggaaf van voorbelasting tijdig is gedaan.
Wat betreft de eerste vraag stelt de Hoge
Raad voorop dat in de Nederlandse wet niet
de verplichting voor een belastingplichtige
is opgenomen opgaaf te doen van het begin
van zijn activiteit als belastingplichtige.
Wanneer een belastingplichtige op grond
van de Nederlandse wet belasting moet
betalen en nog niet is uitgenodigd tot het
doen van aangifte moet hij de inspecteur
verzoeken om uitgenodigd te worden tot
het doen van aangifte. Voor gevallen waarin
een belastingplichtige geen belasting moet
betalen, is in de wet geen verplichting
opgenomen, noch een termijn gesteld voor
het doen van een verzoek om te worden
uitgenodigd tot het doen van aangifte. De
verplichting de inspecteur te verzoeken
te worden uitgenodigd tot het doen van
aangifte ontstaat daarom pas op het
moment dat de ondernemer per saldo btw
verschuldigd is.

De Hoge Raad oordeelde dat de
belastingplichtige in kwestie in het
betreffende tijdvak meer btw in aftrek
kon brengen dan hij verschuldigd was.
In een dergelijk geval bestaat voor een
belastingplichtige geen verplichting
om de inspecteur te verzoeken tot
uitreiking van een aangifte. Er geldt
derhalve ook geen termijn waarbinnen
dit verzoek moet worden gedaan. Het
kan de belastingplichtige dus niet worden
tegengeworpen dat hij het verzoek tot
uitreiking van aangiften te laat heeft gedaan.
Een stortvloed
Met de opvallende uitspraak van de
Hoge Raad werd plotsklaps de termijn
waarover voorbelasting op de aanschaf van
zonnepanelen teruggevraagd kon worden in
soortgelijke gevallen ruimer. Naar aanleiding
van de uitspraak van de Hoge Raad heeft de
belastingdienst door middel van een bericht
op haar website bekend gemaakt dat de btw
op aanschaf en installatie van zonnepanelen
in 2012 nog kon worden teruggevraagd
via het zogenoemde formulier ‘Opgaaf
zonnepaneelhouders’. Deze moest
overigens wel ingediend zijn vóór 31
december 2017. Deze actie bracht echter
een zodanige stortvloed aan formulieren
teweeg dat de belastingdienst begin januari
liet weten dat het afgeven van een btwnummer in januari en februari langer zou
duren: maar liefst vijftien dagen in plaats van
de gebruikelijke vijf.
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Een zonnige wending
Het massaal inzenden van de formulieren
had als gevolg dat op 3 april de
belastingdienst en de Staatssecretaris van
Financiën gezamenlijk lieten weten dat
verder uitvoering aan de uitspraak van
de Hoge Raad werd gegeven. Ten eerste
wordt de teruggaaf van voorbelasting
op zonnepanelen vereenvoudigd. De
Staatssecretaris heeft besloten dat
particulieren die zonnepanelen hebben
aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd
als btw-ondernemer, zich alsnog kunnen
aanmelden. Ook indien de zonnepanelen
zijn aangeschaft in 2013 of eerder. Ze
ontvangen dan een aangifte voor het tijdvak
waarin de panelen zijn aangeschaft en met
deze aangifte kunnen zij btw terugvragen.
Voor particulieren die een bezwaar- of
beroepsprocedure hebben aangespannen,
heeft de Staatssecretaris besloten dat bij
een lopende bezwaar- of beroepsprocedure
over het tijdvak waarin de zonnepanelen
zijn aangeschaft, de belastingdienst alsnog
de teruggaaf verleend. Opvallend aan de
door de Staatssecretaris gepubliceerde
document ‘Vragen en antwoorden over btwheffing bij particulieren met zonnepanelen’
is dat degenen van wie het bewaarschrift
is afgewezen door de inspecteur en die
daartegen niet in beroep zijn gegaan,
geen mogelijkheid meer krijgen om alsnog
teruggaaf te krijgen voor de bij de aanschaf
van de zonnepanelen betaalde btw.
Ten tweede stopt de belastingdienst voor
de groep particulieren met zonnepanelen
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die als kleine ondernemer veelal geen btw
hoeven te betalen na het aangiftetijdvak
waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft
met het uitreiken van btw-aangiften na
het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn
aangeschaft. Deze groep particulieren
met zonnepanelen hoeft niet langer
om ontheffing van administratieve
verplichtingen vragen. Op deze wijze hoopt
de Staatssecretaris de toezending van
aangiften te stoppen.
Tot slot
Met dit beleid van de Staatssecretaris lijkt
er vooralsnog een einde gekomen te zijn
aan de discussies over het aftrekrecht
van voorbelasting op zonnepanelen.
Inmiddels zijn wel een nieuw soort
zonnepanelenprocedures begonnen,
namelijk die waarin door plaatsing van de
zonnepanelen het privé- en zakelijk gebruik
van woningen met kantoorruimte zou zijn
gewijzigd en daarmee de mate van aftrek.
Ook de beoogde aanpassing van de kleine
ondernemersregeling kan tot nieuwe
discussies leiden.
Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl
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• Business Chemistry – inhouse
• Integrated- and Sustainability Reporting Training –
15 juni 2018 (4 PE)
• BTW in de praktijk – 19 en 20 juni 2018 (14 PE)
• Data Visualisatie – 21 juni 2018 (7 PE)
• Masterclass Fusie en Overnames – 11 oktober 2018 (4 PE)
• Masterclass Design Thinking – 30 oktober 2018 (7 PE)
• Masterclass Vastgoed & Bouw – september 2018 (20 PE)
• 2-daagse Tax Accounting – 6 en 7 november (14 PE)
Masterclass Fiscale Actualiteiten – 21 november (8 PE)
• IFRS Essentials Course – 21 en 22 november 2018 (14PE)
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.

