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Voorwoord

Belasting- en toeslagerosie

I

n fiscaal opzicht staat dit voorjaar vooral in het teken van het ontgaan en ontduiken van belastingen enerzijds en fraude
met toeslagen anderzijds. Beide thema’s vormen de primaire hoofdverantwoordelijkheid van de staatssecretaris van
financiën. Het stelsel van toeslagen heeft nimmer op een brede belangstelling mogen rekenen, zeker niet van fiscalisten.
Het is vooral een mechanisch proces. Maar wel een proces waar veel geld mee is gemoeid: meer dan € 10 miljard op
jaarbasis, ofwel bij benadering net zoveel als de hypotheekrenteaftrek de overheid kost. Ook het aantal huishoudens

dat met toeslagen te maken heeft is substantieel: ruim vijf miljoen van de circa 7,4 miljoen huishoudens, ofwel circa 70%. We
hebben kortom een omvangrijk stelsel van toeslagen. Een stelsel ook dat in feite het rondpompen van geld inhoudt: de meeste
belastingplichtigen die een (of meer) toeslag(en) ontvangen betalen ook belasting. De voor de hand liggende vraag is dan ook
waarom beide stelsels niet in elkaar worden geschoven waarbij dan sommige mensen per saldo alleen belasting betalen en anderen
per saldo alleen belasting terugkrijgen. In de literatuur staat dit fenomeen bekend onder de naam negatieve inkomstenbelasting.
Hoewel een dergelijke heffing voor de hand lijkt te liggen moet men daar bepaald niet optimistisch over zijn. Weliswaar kan men
beide systemen in elkaar schuiven, maar daarmee wordt de complexiteit van het stelsel niet minder. Die complexiteit wordt namelijk
vooral bepaald door de regels en voorwaarden die gelden om een uitkering of toeslag te verkrijgen en de regels om belasting te
betalen. Wil men dus echt naar een eenvoudiger systeem toe dan kan dat wel, maar dan moeten vooral de voorwaarden voor
toekenning van toeslagen eenvoudiger worden. Dat kan alleen als deze ruwer worden. De belangrijkste vraag daarbij is of dat
politiek haalbaar is. Ten aanzien van de toeslagen is verder een belangrijk punt dat wellicht de hoogte en de afbouwlijn – bij hogere
inkomens minder toeslag – aangescherpt moeten worden. Nu zien we dat tot vrij hoge inkomens nog een toeslag wordt verleend.
Het sneller verminderen van het recht op toeslagen bij toenemend inkomen kan het aantal huishoudens dat recht heeft op de
toeslag substantieel verminderen. Bovendien is het meer op elkaar afstemmen van de karakteristieken van toeslagen wenselijk. En
naast dit alles moet natuurlijk vooral in de gaten worden gehouden dat de toeslagverlening op een juiste wijze plaatsvindt en dat
zowel aan de voorkant – bij de toekenning – als aan de achterkant (na verstrekking) een adequate controle plaatsvindt. Kennelijk
is de overheid altijd uitgegaan van goed vertrouwen in de burger. Dat is natuurlijk nobel maar gaat teveel voorbij aan de realiteit.
Bedacht daarbij zij dat we de toeslagen toch ook met z’n allen moeten betalen via de belastingheffing. Hoe dan ook: conclusie is dat
een grondige studie naar inhoud en vormgeving van de toeslagen noodzakelijk is.
Het andere thema dat veel publiciteit heeft getrokken en nog steeds trekt betreft het ontgaan van belastingen door internationale
bedrijven. Dit is waarlijk een complex probleem. Nederland heeft daarin een opvallende rol: door haar sterk ontwikkeld fiscaal stelsel
trekken we enerzijds veel ondernemingen naar Nederland maar anderzijds worden we ook afgeschilderd als belastingparadijs.
Dat laatste is niet terecht: bij een gemiddelde belastingdruk van circa 40% is dat weinig voor de hand liggend. Temeer niet nu
Nederland een heel transparant fiscaal beleid voert en ook internationale uitwisseling van informatie vergaand doorvoert en
propageert. Waar het dan vooral om gaat wat betreft Nederland is dat een combinatie van factoren voor sommige ondernemingen
kan leiden tot een betrekkelijk lage belastingdruk. Een kernpunt daarbij is dat Nederland lichte vestigingsplaatscriteria zou hanteren
en ondernemingen daardoor gemakkelijk toegang tot het fiscale stelsel kunnen krijgen. Dat is op zich geen onjuiste conclusie, maar
feit is dat vrijwel alle andere landen – zo wijst een onderzoek van Deloitte uit – vergelijkbare criteria hanteren. Scherpen wij deze
criteria sterk aan dan zal het effect naar alle waarschijnlijkheid zijn dat passieve, maar zeker ook actieve ondernemingen in grote
getale naar een ander land uitwijken. Daarmee wordt de problematiek niet opgelost en is Nederland wat betreft economische
bedrijvigheid zeker slechter af. De boodschap is daarmee wel duidelijk: er is reden de fiscale systemen in de wereld tegen het licht
te houden en te komen tot een evenwichtig fiscaal stelsel. Dat kan echter alleen als dit collectief wordt opgepakt. Het is mooi dat
de EU en de OESO dit initiatief op zich hebben genomen en deze zomer met voorstellen komen. Belangrijk is dat echt schadelijke
regimes worden aangepakt maar tegelijkertijd landen een fiscaal aantrekkelijk investeringsklimaat moeten kunnen behouden. In
de volgende Taxtueel komen we hier stellig op terug. Elders in dit nummer van Taxtueel heb ik aan deze problematiek uitvoerig
aandacht geschonken, met name met betrekking tot de huidige stand van zaken ten aanzien van Nederland.
Ik wens u veel leesplezier toe met deze Taxtueel.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 2880954
pkavelaars@deloitte.nl
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Nieuwe fiscale regels

eigen woning
Nieuwe regels ten aanzien van de eigen woning leiden al weer direct tot
verduidelijkingen en goedkeuringen. Hieronder zetten we enkele belangrijke
punten uiteen.

Met ingang van 1 januari 2013 is de fiscale behandeling
van eigenwoningschulden ingrijpend gewijzigd. De
rente op een schuld die in verband met de eigen woning
wordt aangegaan, is in principe alleen nog aftrekbaar
als de lening in maximaal 360 maanden volgens ten
minste een annuïtair schema wordt afgelost (hierna: de
aflossingseis). Ook heeft de schuldenaar in bepaalde
gevallen een informatieverplichting ten opzichte van de
belastingdienst.
Voornoemde verplichtingen gelden niet voor per
eigenwoningschulden die op 31 december 2012
reeds bestonden. In sommige gevallen wordt ook
een in 2013 ontstane eigenwoningschuld nog als een
bestaande eigenwoningschuld aangemerkt. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de situatie waarin de belastingplichtige
in 2013 een eigen woning verwerft op grond van een
per 31 december 2012 bestaande koopovereenkomst.
Verder is per 1 januari 2013 de vrijstelling in box 1 voor
kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen
eigen woning en beleggingsrechten eigen woning
vervallen.
Akkoord woningmarkt
Wie meende dat met de bovenstaande maatregelen
de rust op de woningmarkt zou terugkeren, heeft
het mis. Zo heeft het kabinet in februari 2013
met enkele oppositiepartijen een akkoord over de
woningmarkt gesloten. Hierin staat onder andere dat
belastingplichtigen tot maximaal 50% van de waarde
van de woning een lening mogen aangaan voor de
financiering van aflossingen op de eigenwoningschuld,
die een looptijd heeft van maximaal 35 jaar. De lening
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kwalificeert niet als een eigenwoningschuld, waardoor de
rente niet aftrekbaar is in box 1. Het voordeel is echter dat
de belastingdienst onder voorwaarden niet het standpunt
inneemt dat door het gedeeltelijk herfinancieren van
de aflossingen niet wordt voldaan aan de aflossingseis,
zodat de rente op de eigenwoningschuld zelf aftrekbaar
blijft in box 1. Deze voorwaarden houden in dat (I) de
jaarlijks verschuldigde rente op de eigenwoningschuld
administratief niet mag worden gesaldeerd met de
rente op de andere schuld, (II) dat de rente op de
eigenwoningschuld marktconform is, en (III) dat het
rentepercentage op de andere schuld niet lager mag zijn
dan dat van de eigenwoningschuld.
Bouwrente
Vervolgens heeft de minister van Wonen en Rijksdienst
enkele brieven aan de Tweede Kamer gestuurd waarin
hij enige versoepelingen heeft aangekondigd. Zo blijft de
bouwrente die de belastingplichtige aan de aannemer
is verschuldigd in de periode tussen het sluiten van de
koop-aannemingsovereenkomst en de levering van de
grond aftrekbaar, ook al wordt niet voldaan aan de
aflossingseis. Ook telt deze periode niet mee voor de
berekening van de maximale aflossingstermijn van 360
maanden.
Overgangsrecht eigenwoningschulden
In de tweede plaats keurt de minister goed dat een
belastingplichtige een per 31 december 2012 bestaande
eigenwoningschuld ook gedeeltelijk mag oversluiten met
behoud van overgangsrecht. Voorwaarde is dat de nieuwe
schuld wordt aangegaan uiterlijk in het jaar volgend op dat
waarin de oude schuld is afgelost.

Het overgangsrecht blijft ook van toepassing op
belastingplichtigen die op 31 december 2012 een
eigenwoningschuld hadden, maar na 31 december 2012
verhuizen en de woning tijdelijk verhuren. Indien zij vóór
1 januari 2021 weer terugkeren naar de voormalige eigen
woning herleeft de bestaande eigenwoningschuld weer.
Overgangsrecht kapitaalverzekering eigen woning
Het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen
eigen woning (KEW) wordt eveneens uitgebreid. Als
deze verzekering op enig moment niet meer aan alle
voorwaarden voldoet, gaat dit over naar box 3. De
minister keurt nu echter goed dat indien de KEW op een
later moment in hetzelfde jaar, of in het daaropvolgende
kalenderjaar, weer wel aan de voorwaarden voldoet, deze
opnieuw onder het overgangsrecht komt te vallen. Ook
de eerder genoten vrijstelling herleeft weer.
Daarnaast wordt het overgangsrecht voor
kapitaalverzekeringen eigen woning uitgebreid tot
alle situaties waarin ook de eigenwoningschuld die op
of na 1 januari 2013 ontstaat of herleeft nog onder
het overgangsrecht zou vallen. De uitbreiding ziet
bijvoorbeeld op de situatie waarin een belastingplichtige
uiterlijk op 31 december 2012 een overeenkomst
heeft gesloten voor het onderhoud of de verbetering
van de eigen woning in 2013. De uitbreiding van het

overgangsrecht geldt overigens ook voor spaarrekeningen
eigen woning en beleggingsrechten eigen woning.
Startersleningen
Ten slotte is goedgekeurd dat startersleningen die in 2013
door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn) worden verstrekt als bestaande
eigenwoningschulden worden aangemerkt, zodat de
hypotheekrente aftrekbaar blijft. De goedkeuring ziet
ook op startersleningen die in 2014 worden verstrekt,
mits deze voortvloeien uit een op 31 december 2013
bestaande schriftelijke en onherroepelijke overeenkomst
tot verwerving van een eigen woning. Voorwaarde is dat
de leningsvoorwaarden niet afwijken van die welke in
2012 door de SVn werden gehanteerd.
Conclusie
Zoals uit het voorgaande blijkt is de fiscale regelgeving
met betrekking tot de woningmarkt nog volop in
beweging. Naast de nieuwe regels voor de eigen woning,
hangt ook de invoering van de verhuurderheffing nog
boven de markt. Wij houden u op de hoogte.
E.P. Hageman FB
088 2880249
edhageman@deloitte.nl
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Werkkostenregeling
Naar aanleiding van de evaluatie naar de ervaringen
met de werkkostenregeling in 2012, heeft de
staatssecretaris van Financiën besloten het keuzeregime
voor de werkkostenregeling te verlengen tot 1 januari
2015 en heeft hij een verkenning gepubliceerd naar
maatregelen die kunnen bijdragen aan verbetering van de
werkkostenregeling en vergroting van het draagvlak.

Uit de evaluatie is gebleken dat in 2012 slechts 10% van
de werkgevers is overgestapt op de werkkostenregeling.
Veel werkgevers ervaren de werkkostenregeling niet als
een administratieve lastenverlichting. Een groot deel van
de werkgevers is bovendien in het geheel nog niet op
de hoogte van de werkkostenregeling. Staatssecretaris
Weekers is daarom tegemoet gekomen aan de roep om
verlenging van het keuzeregime. De verplichte toepassing
van de werkkostenregeling die was voorzien per 1 januari
2014 is daarom uitgesteld tot 1 januari 2015. Ook in 2014
mogen werkgevers dus nog het oude regime van vrije
vergoedingen en verstrekkingen toepassen.
Uit de evaluatie is ook gebleken dat ruim driekwart
van de werkgevers die de werkkostenregeling toepast,
voldoende heeft aan de vrije ruimte. De systematiek
van de werkkostenregeling – met een vrije ruimte van
thans 1,5% van de fiscale loonsom en eindheffing over
het surplus – wordt in de basis gewaardeerd, maar in
de uitwerking is nog een slag te maken. Werkgevers
hebben niet alleen twijfels geuit over de realisatie van
de beoogde vereenvoudiging en de daaraan verbonden
administratieve lastenverlichting. Ook vergoedingen en
verstrekkingen die niet alleen dienen ter vervulling van
de dienstbetrekking, maar ook in privé voordeel kunnen
opleveren hebben tot veel discussie geleid. Daarnaast
zijn enkele praktische knelpunten in de uitvoering van
de werkkostenregeling gesignaleerd. In de verkenning
zijn in dat kader twee oplossingsrichtingen gegeven. De
eerste oplossing is een systematische aanpassing van het
loonbegrip naar een noodzakelijkheidscriterium; bij de
6

tweede oplossing wordt bekeken hoe de knelpunten die
in de praktijk worden ervaren, zoveel als mogelijk kunnen
worden weggenomen.
Noodzakelijkheidscriterium
Bij de introductie van de werkkostenregeling is
omwille van de eenvoud het zakelijkheidscriterium
bij vergoedingen en verstrekkingen losgelaten. Het is
niet langer van belang of een bepaalde vergoeding of
verstrekking een zakelijke reden heeft: in beginsel is alles
belast loon. Na de invoering van de werkkostenregeling
per 2011 bleek dat dit stelsel minder eenvoudig was dan
gedacht. Gerichte vrijstellingen en nihil-waarderingen
waren nodig om de praktijk tegemoet te komen.
De staatssecretaris overweegt nu om tot verdere
vereenvoudiging te komen door een nieuwe toets, het
noodzakelijkheidscriterium. Met toepassing van dit
noodzakelijkheidscriterium kunnen vergoedingen en
verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke
vervulling van de dienstbetrekking, onbelast worden
vergoed. Deze kosten komen niet ten laste van de vrije
ruimte. Uitgangspunt van het noodzakelijkheidscriterium
is dat een vergoeding of verstrekking niet tot het loon
behoort indien deze in redelijkheid noodzakelijk is
voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
Dit uitgangspunt is wezenlijk anders dan de huidige
systematiek van de werkkostenregeling, waarin alle
vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren
en vervolgens wordt bezien of zij via een gerichte
vrijstelling of nihilwaardering onbelast kunnen blijven. Het
noodzakelijkheidscriterium introduceert een open norm
die kan worden toegepast op allerlei denkbare situaties,
zowel nu als in de toekomst. Een open norm maakt
het mogelijk om mee te gaan met maatschappelijke
(technische) ontwikkelingen en doet tegelijkertijd een
beroep op het oordeel van de werkgever. Enerzijds
hebben zij meer vrijheid en minder administratieve
lasten, maar anderzijds meer verantwoordelijkheid
en minder regels om zich op te baseren. Het gaat
er bij het noodzakelijkheidscriterium om of de
werkgever redelijkerwijze heeft beoogd de werknemer
instrumentarium te verschaffen dat hij nodig heeft voor
de vervulling van de dienstbetrekking.
Het noodzakelijkheidscriterium is een “alles of niets”
norm. Is een vergoeding of verstrekking in redelijkheid

verlengd tot 2015
noodzakelijk voor de behoorlijke vervulling van de
dienstbetrekking dan hoort die niet tot het loon,
ook als de werknemer daarvan een privévoordeel
heeft. Het privévoordeel dat een werknemer mogelijk
heeft van de voorziening van zijn werkgever is bij het
noodzakelijkheidscriterium niet bepalend voor de
beantwoording van de vraag of sprake is van (belastbaar)
loon. Meent de werkgever in redelijkheid dat een
voorziening nodig is voor de behoorlijke vervulling van de
dienstbetrekking, dan blijft een eventueel privévoordeel
buiten beschouwing. De “alles of niets” benadering
werkt uiteraard ook omgekeerd: geeft een werkgever
de voorziening primair ter beloning maar kan deze ook
bijdragen aan de vervulling van de dienstbetrekking,
dan hoort deze in zijn geheel tot het loon. Uitzondering
hierop zijn noodzakelijke voorzieningen met een
aanmerkelijk privévoordeel, zoals de bijtelling voor
het privégebruik van de auto van de zaak en de ter
beschikkinggestelde woning. De bestaande regels voor de
auto en de woning blijven derhalve bij toepassing van het
noodzakelijkheidscriterium in stand.
Ook bij toepassing van het noodzakelijkheidscriterium
blijven bepaalde gerichte vrijstellingen bestaan, zoals de
vrijstelling voor kosten van scholing. Andere vrijstellingen
zoals voor verhuiskosten komen te vervallen omdat zij
niet binnen het noodzakelijkheidscriterium vallen (tenzij
sprake is van bedrijfsverplaatsingen of verplaatsingen
naar een andere vestiging van de werkgever). Bestaande
normeringen zoals een vrijstelling voor zakelijke reiskosten
van maximaal € 0,19 per kilometer blijven eveneens
bestaan.
Knelpunten
Naast een systematische aanpassing van het loonbegrip
wordt ook nagedacht over het wegnemen van enkele
praktische knelpunten. We noemen er enkele.
Binnen concerns waarbij gezamenlijk voorzieningen
worden vergoed of verstrekt, worden deze voorzieningen
toegerekend aan de verschillende concernonderdelen/
inhoudingsplichtigen omdat de vrije ruimte per
inhoudingsplichtige moet worden bijgehouden. Het
meest eenvoudige systeem zou echter zijn om voor
het concern als geheel aan het einde van het jaar de
vrije ruimtes van alle concernonderdelen met elkaar te
salderen.

Momenteel zijn er twee praktische regelingen om op
basis van de loonsom van het voorafgaande kalenderjaar
bij te houden of de vrije ruimte wordt overschreden, vanaf
dat moment eindheffing af te dragen en aan het einde
van het jaar te herrekenen. Beide methoden vereisen
wel dat per loontijdvak (per maand of per vier weken)
afstemming plaatsvindt met de financiële administratie,
die veelal per kwartaal wordt afgesloten. Overwogen
wordt aan te sluiten bij het aangiftetijdvak van de
omzetbelasting (kwartaal of kalenderjaar) en per die
periode af te stemmen en af te rekenen.
Met de werkkostenregeling is ook het begrip werkplek
geïntroduceerd. Dit begrip blijkt in de praktijk
echter als een verslechtering te worden ervaren ten
opzichte van het overgangsregime. In dit kader zijn
regelmatig de parkeerplek buiten het terrein van de
werkgever, de fitness en bepaalde ARBO-voorzieningen
genoemd. Ook het verschil tussen vergoeden,
verstrekken en ter beschikking stellen wordt als een
knelpunt ervaren, evenals de onduidelijkheid over het
gebruikelijkheidscriterium en de personeelskorting in
bedrijfstakken met een relatief geringe vrije ruimte
doordat veel werknemers met een lager loon in dienst
zijn. Enkele van deze knelpunten kunnen (deels) worden
weggenomen door een eenvoudigere afrekensystematiek.
Het wegnemen van andere knelpunten zou leiden tot
meer maatwerk, meer specifieke regelingen en minder
eenvoud.
Internetconsultatie
Op dit moment is de status en reikwijdte van de
wijzigingen nog onzeker. De staatssecretaris is
duidelijk nog zoekende naar mogelijke oplossingen
en vereenvoudigingen. Hij heeft het bedrijfsleven
uitgenodigd om tot halverwege de maand mei met
hem mee te denken tijdens een internetconsultatie over
het noodzakelijkheidscriterium, aanpassingen binnen
de bestaande kaders van de werkkostenregeling en
administratieve verbeteringen van de werkkostenregeling.
Uiteraard heeft Deloitte daar ook een bijdrage aan
geleverd.
Mr. H.B. Bröker
088 2881801
hbroker@deloitte.nl
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Geen terugwerkende
kracht voor heffing
over vertrekvergoeding
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Per 1 januari 2009 is er een pseudo-eindheffing van 30% ingevoerd voor
excessieve vertrekvergoedingen, inmiddels verhoogd tot 75%. Omdat de
eindheffing wordt geheven over vergoedingen in het jaar van vertrek én het
daaraan voorafgaande jaar, doet zich de vraag voor of de terugwerkende kracht
van de regeling rechtsgeldig is.
Een excessieve vertrekvergoeding is kort gezegd een
vertrekvergoeding van meer dan € 531.000 én die
tevens hoger is dan het regulier genoten loon uit het
verleden. Naast de reguliere loonheffing die over het
totale loon van de werknemer wordt geheven, wordt
een extra heffing over de excessieve vertrekvergoeding
bij de werkgever geheven. Doel van deze bepaling is om
excessieve vertrekvergoedingen aan te pakken. Onlangs
is de vraag aan de rechter voorgelegd of de materieel
terugwerkende kracht van de regeling rechtsgeldig is.
Casus
Een onderneming kende haar CEO in 2006 een
voorwaardelijk recht op levering van aandelen in haar
kapitaal toe. In 2007 wordt aan de gestelde voorwaarden
voldaan, waarna in de CEO in 2008 de aandelen
geleverd krijgt. De CEO treedt in 2009 uit dienst bij
de onderneming. De onderneming heeft aangifte
loonheffingen gedaan over de pseudo-eindheffing over
de excessieve vertrekvergoeding, maar niet over de door
de CEO ontvangen aandelen. De inspecteur legt een
naheffingsaanslag op, waarbij ook de waarde van de in
2008 aan de CEO geleverde aandelen in de grondslag voor
de pseudo-eindheffing wordt begrepen. De onderneming
is het niet eens dat de pseudo-eindheffing ook over de
waarde van de in 2008 aan de CEO geleverde aandelen
wordt geheven, terwijl de regeling pas in 2009 is ingevoerd
en gaat in beroep bij de rechtbank. Daar krijgt zij ongelijk.
Vervolgens gaat zij in hoger beroep bij het hof.
Hof
Het hof oordeelt dat de inspecteur onvoldoende
argumenten heeft aangedragen voor de materieel
terugwerkende kracht van de regeling en stelt de
onderneming in het gelijk. Uit de wetsgeschiedenis valt
slechts af te leiden dat het rekening houden met het loon
van het jaar voorafgaand aan het vertrek is ingevoerd
om te voorkomen dat de pseudo-eindheffing eenvoudig
wordt ontgaan. Er mag volgens het hof geen rekening
worden gehouden met het loon dat werd genoten

alvorens kenbaar is geworden dat werd overwogen om
de regeling van heffing over vertrekvergoedingen in te
voeren. Dit is in strijd met het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens (het recht op ongestoord genot van
ieders eigendom).
Deze materieel terugwerkende kracht waarmee
ondernemingen geen rekening konden houden doet zich
alleen het eerste jaar van invoering van de regeling voor.
In 2009 is de regeling ingevoerd en materieel wordt er
belasting geheven over vertrekvergoedingen uit de jaren
2008 en 2009. Overigens kan in dit kader ook de vraag
gesteld worden of de terugwerkende kracht over de
verhoging van het percentage per 2013 van 30% naar
75% rechtsgeldig is.
Tot slot
De staatssecretaris is inmiddels in cassatie gegaan bij de
Hoge Raad. Deze zal uiteindelijk een definitief oordeel
moeten vellen of de materieel terugwerkende kracht
van de regeling toelaatbaar is. Indien de materieel
terugwerkende kracht voor het jaar 2009 niet toelaatbaar
is, zal zeer waarschijnlijk ook de vraag aan de rechter
voorgelegd worden of de materieel terugwerkende kracht
van de verhoging van het percentage per 2013 van 30%
naar 75% toelaatbaar is.
Halverwege het jaar 2012 is bekend gemaakt dat er
een crisisheffing werd ingevoerd van 16% over het loon
dat in 2012 werd genoten boven de € 150.000. De
eindheffing over het loon 2012 wordt in 2013 geheven.
Ook in dit geval is sprake van materieel terugwerkende
kracht van de regeling en kan de vraag aan de rechter
worden voorgelegd of deze heffing houdbaar is. Er zijn
momenteel procedures aanhangig waar deze kwestie aan
de orde komt. Wordt dus vervolgd!
S.S. Bongers MSc
088 2883896
sbongers@deloitte.nl
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Afstand
doen van
pensioenaanspraken
in eigen beheer

10

Dekkingsgraad bij eigen beheerpensioenen kan bij sterke daling leiden tot vrijval
pensioenverplichting zonder loonbelastinggevolgen. Maar men moet dan wel aan
heel zware eisen voldoen.

Door onder andere de lage stand van de marktrente
zijn diverse pensioenfondsen niet meer in staat om
volledig aan hun verplichtingen te voldoen. Om die
reden is een aantal pensioenfondsen genoodzaakt de
opgebouwde aanspraken van de bij hen aangesloten
pensioengerechtigden te verminderen (afstempelen).
Dit is het geval als de dekkingsgraad te laag is. Een
bv met een pensioenverplichting in eigen beheer
mocht in soortgelijke omstandigheden echter niet tot
afstempeling van de pensioenaanspraken overgaan.
Zou dit wel gebeuren dan zou de volle waarde van de
pensioenaanspraak in de loon- en inkomstenbelasting
worden betrokken. Vlak voor de laatste Tweede
Kamer verkiezingen is door staatssecretaris Weekers
aangekondigd dat hier een oplossing voor zou komen.
Met ingang van 1 januari 2013 is dat ook gebeurd. Het
verminderen van de pensioenaanspraken in eigen beheer
situaties is zonder fiscale sancties – dat wil zeggen heffing
van loonbelasting over de pensioenaanspraak – mogelijk
onder nader te stellen voorwaarden. De vrijval van de
pensioenverplichting leidt wel in zoverre tot een winst in
de vennootschapsbelasting.
Voorwaarden
Onlangs zijn die voorwaarden gepubliceerd. Uitgaande
van deze voorwaarden lijkt de eerdere toezegging van
staatssecretaris slechts zeer beperkt toepasbaar te zijn.
Zo mag de dekkingsgraad bij de pensioen-bv niet hoger
zijn dan 75%. Deze voorwaarde is afwijkend van de
100%-norm die voor pensioenfondsen geldt. Verder
dient men bij het bepalen van de dekkingsgraad uit te
gaan van de commerciële waarde van activa en passiva.
De pensioenverplichting moet men hierbij echter op
fiscale grondslagen waarderen. Doordat de fiscale
pensioenvoorziening is gebaseerd op een rekenrente van
4% is deze momenteel fors lager dan de commerciële
verplichting.
Door deze voorwaarden zullen weinig personen baat
hebben bij de onderhavige faciliteit. Als men zich
echter in een situatie bevindt dat sprake is van een
dekkingsgraad van minder dan 75%, dan is men er
nog niet. Vervolgens moet namelijk vast staan dat
het tekort is veroorzaakt door reële ondernemingsen beleggingsverliezen. Daarbij wordt in ieder geval

gekeken of er in de laatste zeven jaren geen sprake
is geweest van uitdelingen van winst etc. Indien men
aan de voornoemde voorwaarden voldoet, kan men
een evenredig deel van de pensioenaanspraken laten
vervallen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 65%
kan men alle pensioenaanspraken met 35% verminderen.
Deze mogelijkheid komt overigens alleen aan de orde op
het moment dat het pensioen tot uitkering komt. Bij wijze
van overgangsmaatregel kunnen pensioenaanspraken die
voor 1 januari 2013 zijn ingegaan echter ook van deze
optie gebruik maken. Hiervoor heeft men tot en met 31
december 2015 de tijd.
Nadat men heeft afgezien van een deel van de
pensioenaanspraken, zal de omvang van de fiscale
pensioenverplichting met een evenredig deel dienen te
worden verminderd. Deze vermindering van de fiscale
voorziening valt dan vrij in de winst van de vennootschap
en mag niet worden aangemerkt als informeel kapitaal
of kwijtscheldingswinst. Verder worden er nog eisen
gesteld aan onder andere de wijze van verlaging van
samenhangende aanspraken en aan de instemming door
alle betrokkenen.
Tot slot
Hoewel dit niet wettelijk is vereist, is het wel raadzaam
om een vermindering van pensioenaanspraken vooraf
ter goedkeuring aan de inspecteur voor te leggen.
Doet men dit niet en constateert de fiscus vervolgens
dat niet volledig aan alle voorwaarden is voldaan, dan
zal de fiscus het standpunt innemen dat de volledige
pensioenaanspraak direct moet worden belast bij
de pensioengerechtigde waarbij de heffing van
maximaal 52% inkomstenbelasting nog zal worden
vermeerderd met 20% revisierente. Dit is een weinig
aanlokkelijke optie die vermeden dient te worden. Het
was echter beter geweest als de staatssecretaris zijn
belofte was nagekomen door het verminderen van
pensioenaanspraken in eigen beheer toe te staan op basis
van een methodiek die vergelijkbaar is met de methodiek
die pensioenfondsen toepassen.
Mr. C.A.H. Luijken
088 2880165
caluijken@deloitte.nl
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Besluit nieuw
huwelijksvermogensrecht
Ingaande 2012 is het huwelijksvermogensrecht
op een aantal onderdelen gewijzigd.
Een belangrijke wijziging ziet op
vergoedingsrechten die tussen echtgenoten
kunnen ontstaan. In de praktijk is discussie
ontstaan over de fiscale gevolgen van dergelijke
vergoedingsrechten. Onlangs is daarover een
besluit gepubliceerd waarop we hierna ingaan.

12

Vergoedingsrecht
Een vergoedingsrecht ontstaat als de ene echtgenoot
een vermogensbestanddeel verkrijgt dat tot zijn
privévermogen gaat behoren en de andere echtgenoot
vanuit diens vermogen bijdraagt aan de aanschaf van
dat vermogensbestanddeel. De ene echtgenoot is dan in
beginsel verplicht om een vergoeding te betalen aan de
andere echtgenoot. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen
als een man en vrouw buiten gemeenschap van goederen
zijn gehuwd. De man heeft een woning gekocht die op
zijn naam staat. De aankoopsom van de woning is deels
betaald uit zijn privémiddelen, maar ook voor een deel uit
de privémiddelen van zijn vrouw. Omdat de woning wel
volledig tot zijn privévermogen behoort, heeft de vrouw
in deze situatie een vergoedingsvordering op de man.
Het ontstaan van een vergoedingsrecht is niet beperkt
tot de aanschaf van vermogensbestanddelen. De regeling
geldt ook wanneer de bijdrage ziet op de verbetering van
een vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld de verbouwing
van een woning) of de aflossing van een schuld
waarmee de aankoop van een vermogensbestanddeel
is gefinancierd. Steeds is van belang dat het
vermogensbestanddeel behoort tot het vermogen van de
ene echtgenoot, terwijl de financiering (mede) afkomstig
is uit het vermogen van de andere echtgenoot. Ook als
echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd,
kunnen vergoedingsrechten ontstaan. Dit doet zich
voor, als er naast het gemeenschappelijke vermogen
ook privévermogen is en er verschuivingen tussen deze
vermogens plaatsvinden.
Wijziging 2012
Vóór 1 januari 2012 had de echtgenoot met de
vergoedingsvordering recht op een vergoeding ter
grootte van het bedrag dat hij had bijgedragen. De
vordering was niet rentedragend. Sinds 1 januari 2012
is de zogenoemde beleggingsleer van toepassing op de
vergoedingsvordering. Deze leer houdt, kort gezegd,
in dat de hoogte van de vergoeding afhangt van de
waarde van het aangeschafte vermogensbestanddeel. De
echtgenoot met de vergoedingsvordering heeft recht op
een gedeelte van die waarde naar evenredigheid van zijn
bijdrage in de aankoopsom.
Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het eerder
gegeven voorbeeld dat de man een woning heeft
gekocht, deels gefinancierd met zijn privévermogen
en deels met het privévermogen van zijn vrouw. Als de
transactie vóór 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden,

heeft de vrouw een vordering ter grootte van het bedrag
dat ten laste van haar vermogen is gekomen, ongeacht
de waardeontwikkeling van de woning. Bij een aankoop
op of na 1 januari 2012 zal bij een waardestijging van
de woning ook de vergoedingsvordering van de vrouw
hoger worden. Als de woning in waarde daalt, krijgt
de vrouw juist een lagere vordering. Indien de vrouw
geen toestemming heeft gegeven voor de aanwending
van haar vermogen, deelt zij niet mee in een eventuele
waardedaling. Daarnaast is het mogelijk om als
echtgenoten af te wijken van de beleggingsleer.
Goedkeuring
De vergoedingsvordering en de corresponderende schuld
kunnen fiscale gevolgen hebben. De aanleiding voor het
besluit is dat in de praktijk veel onduidelijkheid bestaat
over deze fiscale gevolgen. Zo wordt wel gedacht dat
door een vergoedingsvordering een fiscaal relevant
belang ontstaat bij het vermogensbestanddeel zelf. Dit
zou betekenen dat het vermogensbestanddeel ook deels
moet worden toegerekend aan de echtgenoot met de
vordering. Een dergelijke overgang kan bijvoorbeeld
leiden tot een belaste vervreemding.
Om de uitvoeringspraktijk niet in onzekerheid te
laten, is goedgekeurd dat een vergoedingsrecht voor
de inkomstenbelasting niet leidt tot de overgang of
verkrijging van een fiscaal relevant belang. Voorwaarde
is dat beide echtgenoten hiervan uitgaan en dus dit
standpunt in hun aangifte inkomstenbelasting vermelden.
Als echtgenoten zijn afgeweken van de beleggingsleer,
geldt de goedkeuring niet. Voor de overdrachtsbelasting
heeft de staatssecretaris al eerder goedgekeurd dat het
ontstaan van een vergoedingsrecht niet tot heffing leidt.
Vervolg
Het ontstaan van een vergoedingsvordering leidt dus
fiscaal niet tot inkomen. Hoe vervolgens moet worden
omgegaan met de waardeontwikkeling van de vordering,
komt in het besluit echter niet aan de orde. Wel wordt
aangegeven dat het ministerie van Financiën nog bezig is
om de fiscale gevolgen van de vergoedingsrechten nader
te analyseren. Het besluit heeft dan ook een voorlopig
karakter. Het is afwachten wanneer de definitieve regeling
verschijnt. Het zou voor de praktijk wenselijk zijn als
vergoedingsrechten tussen echtgenoten fiscaal worden
genegeerd.
Mr. W.R. Kooiman
088-2887330
rkooiman@deloitte.nl
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Onzakelijke
leningen ingekaderd
Hoge Raad schept steeds meer
duidelijkheid omtrent onzakelijke
leningen.
Indien leningen onder onzakelijke voorwaarden zijn
aangegaan is er fiscaal geen sprake van een lening maar
van een soort fiscaal eigen vermogen. Voor de vraag
of sprake is van een onzakelijke lening heeft de Hoge
Raad in 2011 geoordeeld dat indien bij een lening tussen
gelieerde partijen de rente niet zakelijk is, er wel een
zakelijke rente in aanmerking dient te worden genomen.
Daarbij moet worden uitgegaan van hetgeen partijen
zijn overeengekomen met betrekking tot zekerheden en
looptijd van de lening. De rente mag echter niet zodanig
worden aangepast dat de lening in wezen winstdelend
is. Indien dat laatste wel het geval is, is sprake van een
onzakelijke lening. In dat geval moet worden verondersteld
dat door de schuldeiser bij de verstrekking van de lening
een debiteurenrisico wordt gelopen die een onafhankelijke
derde niet zou hebben genomen. Of sprake is van een
onzakelijke lening dient te worden beoordeeld naar het
moment van het aangaan van de lening. Een zakelijke
lening kan echter gedurende haar looptijd door onzakelijk
handelen van de schuldeiser alsnog onzakelijk worden.
In dat kader is onlangs door de Hoge Raad een aantal
interessante arresten gewezen. In één van de arresten uit
2011 oordeelde de Hoge Raad dat het bij een onzakelijke
lening liggende debiteurenrisico in beginsel mede
betrekking heeft op het risico dat de rente over die lening
niet wordt betaald. Derhalve valt ook het debiteurenrisico
met betrekking tot verschuldigd gebleven rente op een
onzakelijke lening in beginsel in de kapitaalsfeer. Een
openstaande vraag naar aanleiding van dit arrest was hoe
om moet worden gegaan met geïmputeerde rente. Het
recente arrest geeft daar enig inzicht in.
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Onzakelijke lening?
Een eerste zaak betrof een belanghebbende X, die in
gemeenschap van goederen is getrouwd met Y. X is
bestuurder van A bv. Y houdt de aandelen in A bv dat op haar
beurt alle aandelen houdt in B bv, waarin een transportbedrijf
werd geëxploiteerd. In 1998 en in 2000 leent Y bedragen
aan B bv die worden aangewend voor de aanschaf van
transportmiddelen. De eerste lening bedroeg fl.621.000 en de
rente 4%. De hoofdsom is eerst opeisbaar op 31 december
1998, daarna te allen tijde met een opzegtermijn van drie
maanden. Twee leningen van twee maal fl. 200.000 zijn
tegen dezelfde voorwaarden aangegaan. Deze leningen zijn
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden
opeisbaar op 31 december 1999 respectievelijk 31 december
2000. In augustus 2005 heeft B bv een pandrecht gevestigd
op haar transportmiddelen ten behoeve van Y. Later in 2005
waarderen X en Y in verband met de aanzienlijke verliezen van
B bv de vorderingen af tot nihil. Zij hebben ieder de helft van
de hoofdsom van de lening, zijnde € 212.531, ten laste van
het resultaat uit overige werkzaamheden (box 1) gebracht.
De inspecteur is echter van mening dat er sprake is van
onzakelijke leningen en corrigeert de afwaarderingen van de
leningen.
Het hof oordeelt dat inderdaad sprake is van onzakelijke
leningen. X heeft naar het oordeel van het hof te weinig
ondernomen, nadat zij ervan op de hoogte raakte dat B bv
aanzienlijke verliezen leed. Alle drie de leningen waren vanaf
31 december 2000 opeisbaar met een opzegtermijn van drie
maanden. X heeft de leningen niet geheel of gedeeltelijk
opgeëist op het moment dat volledige aflossing nog mogelijk
was. Ook wijst het hof erop dat X – met uitzondering van
het vestigen van een pandrecht in augustus 2005 – geen
zekerheden voor de aflossing heeft verlangd. Hierdoor heeft
X volgens het hof een debiteurenrisico genomen dat een
onafhankelijke derde in een dergelijke situatie niet zou hebben
aanvaard.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn uitspraak
onvoldoende heeft gemotiveerd. Het is namelijk
onduidelijk of het hof ervan uit is gegaan dat de leningen
bij het aangaan reeds als onzakelijke leningen moeten
worden aangemerkt. Ervan uitgaande dat er bij het
aangaan van de leningen nog sprake was van een
zakelijke lening, heeft het hof onvoldoende onderbouwd
waarom X in het geheel geen verlies op de leningen
kan nemen. Volgens de Hoge Raad moet de inspecteur
namelijk aannemelijk maken of een zakelijk handelende
derde in vergelijkbare omstandigheden anders zou
hebben gehandeld. De inspecteur zal daarbij concreet
moeten maken welke maatregelen voornoemde derde
zou hebben genomen om zijn rechten voortvloeiende
uit de vordering veilig te stellen. Daarmee moet hij ook
aangeven op welk tijdstip een derde deze maatregelen
zou hebben genomen. Ten slotte zal de inspecteur
aannemelijk moeten maken in hoeverre voornoemde
derde daarin dan zou zijn geslaagd. De Hoge Raad
verwijst de zaak naar Hof ’s-Hertogenbosch om deze
vragen te onderzoeken.
Onzakelijk debiteurenrisico?
Belanghebbende X bv is in 1998 opgericht als houdsteren financieringsmaatschappij. Tegen uitreiking van
aandelen neemt X bv enkele renteloze vorderingen op een
tweetal deelnemingen over. Van deze leningen zijn geen
schriftelijke overeenkomsten opgemaakt en er zijn geen
zekerheden overeengekomen. Twee van deze vorderingen
worden kort daarop door X bv afgewaardeerd.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte geen
belang heeft toegekend aan de mogelijkheid dat, indien
rente verschuldigd zou zijn geweest, het zo goed als
zeker is dat deze nooit zal worden betaald. Pas op het
moment dat de rente verschuldigd wordt, ontstaat
een rentevordering. Op dat moment moet de vervallen
rente worden gewaardeerd op de waarde die op dat
moment aan die rentevordering in het economische
verkeer kan worden toegekend. Voor dat bedrag zal dan
dus winst moeten worden genomen. De rentevordering
kwalificeert daarna ook als een onzakelijke lening en het
debiteurenrisico valt vanaf dat moment in de kapitaalsfeer
en de afwaardering van de rentevordering is dus niet
aftrekbaar bij de crediteur. De rente-imputatie op een
renteloze lening mag niet verder gaan dan het bedrag
dat in geval van een rentedragende lening in aanmerking
zou moeten worden genomen, zijnde de waarde van een
rentevordering over het desbetreffende tijdvak.
Conclusie
Concreet betekent vorenstaande dat het in aanmerking
nemen van te belasten rente op een onzakelijke
lening stopt, geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de
vaststelling hoe waardeloos de rentevordering is op het
moment dat deze geacht wordt te vervallen.
V.R. Luiten LL.M.
088 2887498
vluiten@deloitte.nl

Volgens de rechtbank is dat terecht. Het hof oordeelt
dat civielrechtelijk sprake is van geldleningen, maar dat
vanwege het onzakelijke debiteurenrisico afwaardering
niet is toegestaan. X bv moet voorts ‘geïmputeerde
rentebaten’ in aanmerking nemen.
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Exit exitheffing
Weten we eindelijk hoe het moet, mag het niet meer.
Exitheffingen in de winstsfeer alleen onder beperkte
voorwaarden toegestaan.
Staking en verplaatsing
Als een onderneming wordt gestaakt moet er
worden afgerekend. De stille reserves en goodwill
van de onderneming vallen in de (stakings-)winst en
worden belast. Een bijzondere vorm van staking is de
zetelverplaatsing. Als de zetel van de onderneming
vanuit Nederland wordt verplaatst naar een ander land
stelt de Wet dat er fictief een staking plaatsvindt. Er
moet ook dan worden afgerekend. Dit heet ook wel een
“exitheffing”.
Het klassieke voorbeeld van zo’n staking is de
Nederlandse visser die een buitenlandse thuishaven kiest.
Daarmee is zijn visserijbedrijf verplaatst naar een ander
land en wordt de Nederlandse onderneming gestaakt.
Dit doet zich in de praktijk niet vaak voor. Wat zich wel
vaak voordoet is dat een bv zijn zetel naar een ander land
verlegt. Bij wetsfictie is bepaald dat een bv altijd geacht
wordt met zijn gehele vermogen een onderneming te
drijven. Verhuist de bv dan staakt hij in beginsel zijn
Nederlandse onderneming.
Strijd met EU-recht?
Binnen de EU geldt vrijheid van vestiging. Als men de
keuze heeft om zijn onderneming van Amsterdam naar
Rotterdam, dan wel naar Bonn te verplaatsen zal men in
het eerste geval niet en in het tweede geval wel moeten
afrekenen met de fiscus over de meerwaarden in de
onderneming. Dit levert al snel een belemmering van
de vrijheid van vestiging op. Dat vond ook het Hof van
Justitie. In de zaak met de naam “National Grid Indus”
oordeelde dit hof in november 2011 dat een exitheffing
een onevenredige belemmering van de vrijheid van
vestiging oplevert, als die exitheffing leidt tot een
onmiddellijk invorderbare belastingschuld. De lidstaten
moesten van het hof hun wetgeving aanpassen, iets wat
de Europese Commissie kort daarvoor ook al had bevolen.
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Nederland meende aanvankelijk dat haar exitheffing
helemaal geen onevenredige belemmering opleverde.
Toen uit het arrest National Grid Indus duidelijk werd
dat dit wel het geval was, talmde Nederland met het
aanpassen van zijn wetgeving. Wel kwam er heel snel na
het arrest een besluit van de staatssecretaris dat voorzag
in uitstel van invordering van aanslagen uit hoofde van
de exitheffing. De Europese Commissie begon dus een
zogenaamde infractieprocedure. Dat is een bijzondere
rechtsgang, waarin de Commissie het Europese Hof
vraagt om een vonnis waarin een lidstaat (in dit geval
Nederland) wordt veroordeeld om haar wetgeving aan
te passen. Het hof heeft op 31 januari van dit jaar vonnis
gewezen. Nederland kreeg, populair gezegd, klap en
werd veroordeeld haar wetgeving aan te passen. Er ligt
inmiddels een wetsvoorstel dat dit regelt.
Partiële emigratie
Min of meer tegelijkertijd heeft de Nederlandse Hoge
Raad twee arresten gewezen over de werking van de
exitheffing. Het zijn twee tamelijk lusteloze arresten.
Allereerst was aan de orde de situatie dat de zetel van
een bv werd verplaatst, maar er nog wat achterbleef in
Nederland, in dit geval een verhuurd pand. Aan de orde
was de vraag of desondanks geheven mocht worden
over de overige, wel meeverhuisde, bezittingen, in dit
geval een beleggingsportefeuille. Hoewel de tekst van de
toen geldende exitbepaling leek te suggereren dat er niet
geheven mocht worden, deed de Hoge Raad de zaak kort
af met een beroep op de strekking: er mocht wel worden
geheven. Fiscale archeologie, want de desbetreffende
bepaling is reeds in 2001 aangepast, zodat er nu ook
letterlijk staat dat in dergelijke gevallen mag worden
geheven.
De tweede zaak betrof een vervangingsreserve,
tegenwoordig bekend als een herinvesteringsreserve.
Belanghebbende, een bv, was verhuisd naar Luxemburg
maar bezat nog Nederlands vastgoed. De bv verkocht
dit vastgoed in 1999 en vormde een vervangingsreserve.
In 2001 verviel het vervangingsvoornemen en zou de
reserve dus vrij moeten vallen. De fiscus belastte de vrijval
in 2001. De bv betoogde dat Nederland in 2001 hierover
niet meer mocht heffen, omdat zij geen inwoner van
Nederland meer was en met de verkoop van de panden
opgehouden was Nederlandse winst te genieten.

De Hoge Raad oordeelde anders: omdat belanghebbende
een vervangingsreserve had, bleef zij Nederlandse winst
genieten en dus mocht Nederland heffen over de vrijval
van de reserve. Een redenering die verdacht veel op een
cirkelredenering lijkt.
Over de Europese dimensie, de vraag of deze heffingen
een onevenredige belemmering opleveren, zwijgt de
Hoge Raad. Een gemiste kans.

Tot slot
De rechtspraak ten aanzien van de fiscale gevolgen
van dit soort zetelverplaatsingen is nu wel redelijk
uitgekristalliseerd. Tegen de tijd dat u dit leest is er
inmiddels een sluitende wettelijke regeling. Kort gezegd
houdt die in dat bij emigratie een emigratieaanslag
mag worden opgelegd, maar dat wel rentedragend
uitstel moet worden verleend. Een alternatief is dat de
belastingschuld in tien jaarlijkse termijnen wordt betaald.
Mr. F. Bracht
088 2880339
fbracht@deloitte.nl
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Garantstellingen
Indien een belastingplichtige garant staat voor
de schulden van een groepsmaatschappij kan een
regresvordering ontstaan. Bij inroeping van de
garantstelling kan die in bepaalde gevallen niet fiscaal
vriendelijk worden afgewaardeerd.

Garantstellingen binnen concern
Indien op concernniveau een financiering wordt aangegaan
bij een bank, dan kan dit onder andere door middel van een
zogeheten paraplufinanciering. Een dergelijke financiering
wordt gekenmerkt door een gezamenlijke kredietlijn,
een hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle betrokken
vennootschappen en een achterstelling van regresvorderingen
bij de bankschuld. Het algemene uitgangspunt bij transacties
tussen gelieerde maatschappijen is dat deze transacties zakelijk
dienen te zijn. In het verleden is door de Hoge Raad, kort
gezegd, bepaald dat een groepslening alleen ten laste van de
winst kan worden afgewaardeerd, indien een onafhankelijke
derde onder vergelijkbare voorwaarden bereid was geweest
een niet winstdelende lening te verstrekken. In een recent
arrest kwam de vraag aan de orde of een regresvordering die
is ontstaan door de hoofdelijke aansprakelijkstelling binnen
een groep kan worden afgewaardeerd ten laste van de fiscale
winst.
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Casus
Een groot concern heeft bij een aantal banken een
paraplufinanciering afgesloten van € 110 miljoen. X bv is een
van de dochtermaatschappijen in dit concern en heeft een
bedrag van € 1.125.000 uit deze kredietfaciliteit ontvangen.
Alle concernmaatschappijen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
de gehele schuld. De diverse concernmaatschappijen hebben
geen vergoedingen ontvangen en betaald voor de onderlinge
garantstellingen. De liquiditeits- en vermogenspositie van X
bv is in alle jaren dermate goed geweest, dat zij haar deel van
de paraplufinanciering ad € 1.125.000 ook op zelfstandige
basis had kunnen lenen. Als gevolg van de verslechterde
liquiditeitspositie van het gehele concern hebben de banken
de paraplufinanciering echter beëindigd. X bv is hierbij
aansprakelijk gesteld voor een bedrag van circa € 5 miljoen.
De uit deze aansprakelijkstelling ontstane regresvordering van
X bv op de overige maatschappijen bleek onvolwaardig te
zijn, waardoor X bv deze vordering heeft afgewaardeerd ten
laste van haar fiscale winst. De belastingdienst heeft zich op
het standpunt gesteld dat een dergelijke afwaardering niet
mogelijk is.
Oordeel van de rechter
Zowel de rechtbank als het hof is van mening dat de
vordering niet ten laste van het fiscale resultaat kan worden
afgewaardeerd. Zij oordelen dat X bv met de aanvaarding van
de hoofdelijke aansprakelijkheid een risico heeft gelopen dat
een onafhankelijke derde partij niet zou nemen. Hierbij werd
met name belang gehecht aan het feit dat X bv de voor haar
bestemde gelden ook op zelfstandige basis had kunnen lenen
en zij geen vergoeding heeft bedongen voor de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de gehele paraplufinanciering.

De Hoge Raad constateert allereerst dat uit de kenmerken
van een paraplufinanciering volgt dat het aanvaarden
van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden
van groepsvennootschappen zijn oorzaak vindt in
de vennootschapsrechtelijke betrekkingen tussen de
groepsvennootschappen. Door de keuze voor een
paraplufinanciering vindt feitelijk immers een consolidatie
plaats, waarbij de financiering en de hiermee gepaard gaande
risico’s in functie van het groepsbelang worden gesteld. Ook
aanvaardt X bv hierbij een grotere aansprakelijkheid dan indien
zij op zelfstandige basis een financiering had aangetrokken.
Hieruit volgt dat uitgaven in het kader van de
aansprakelijkstelling niet in aanmerking kunnen worden
genomen bij de fiscale winstbepaling. Naar de mening
van de Hoge Raad is hierbij niet van belang dat de diverse
vennootschappen voordeel hebben bij de paraplufinanciering
(bijvoorbeeld een lagere rente), welk voordeel per saldo wel
in de belastingheffing wordt betrokken. In tegenstelling
tot eerdere arresten stelt de Hoge Raad in de onderhavige
uitspraak niet de eis dat een onafhankelijke derde partij
onder de van toepassing zijnde voorwaarden evenmin
bereid zou zijn geweest om een hoofdelijke garantstelling
af te geven. Vooralsnog is onduidelijk of hieruit kan worden
geconcludeerd dat de afwaardering van een regresvordering
uit hoofde van een aansprakelijkstelling per definitie niet
mogelijk is, dan wel dat dit enkel mogelijk is indien een
onafhankelijke derde partij onder vergelijkbare voorwaarden
eveneens bereid is om een hoofdelijke garantstelling af te
geven.

Praktische relevantie
Indien op concernniveau een groepsfinanciering
wordt aangetrokken waarbij alle vennootschappen
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de totale schuld, dan
zijn debiteurenverliezen die volgen uit de hoofdelijke
aansprakelijkstelling in beginsel niet aftrekbaar. Indien
aannemelijk kan worden gemaakt dat een onafhankelijke
derde eveneens bereid zou zijn om onder de gestelde
voorwaarden een hoofdelijke garantstelling af te geven, dan
zou een afwaardering wellicht alsnog mogelijk zijn. Naar
verwachting zal het in de praktijk echter zeer lastig zijn om
een onafhankelijke derde partij te vinden die bereid is om deze
garantstelling aan te gaan.
Mr. R.J.M. Frins
088 288 57 57
rfrins@deloitte.nl
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Nieuw beleid
over winstdrainage
Staatssecretaris publiceert stringenter beleid over renteaftrek bij winstdrainage
ofwel kasrondjesachtige structuren. Hieronder zetten we de belangrijkste punten
uiteen.
Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën zijn
beleid over de toepassing van een voor de praktijk
zeer belangrijke regeling geactualiseerd, namelijk de
renteaftrekbeperking voor winstdrainageconstructies.
Deze regeling beoogt te voorkomen dat de grondslag van
de Nederlandse vennootschapsbelasting door renteaftrek
wordt uitgehold (winstdrainage). De regeling verbiedt,
kort gezegd, de aftrek van rente op een lening die de
belastingplichtige heeft betrokken van een tot de groep
behorende vennootschap (groepslening) als deze lening
verband houdt met bepaalde ‘besmette transacties’.
De besmette transacties zijn: (1) een winstuitdeling of
teruggaaf van gestort kapitaal, (2) een kapitaalstorting en
(3) een verkoop binnen de groep van een vennootschap
(interne verhanging) en een aankoop van een derde van
een vennootschap (externe acquisitie). De aftrekbeperking
is in beginsel niet van toepassing als er sprake is van
zakelijke overwegingen of als over de rente die door de
crediteur wordt ontvangen een heffing is verschuldigd
die naar Nederlandse maatstaven redelijk is. Het nieuwe
besluit over de toepassing van deze regeling geldt vanaf
25 maart 2013 en ziet ook op bestaande situaties.
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Ontsmet
Het besluit gaat onder andere in op de situatie dat er in
het verleden een vennootschap met een groepslening
is verworven (interne verhanging of externe acquisitie),
welke vennootschap inmiddels door het concern is
verkocht. De staatssecretaris neemt het standpunt in dat
de rente, ook na de verkoop, niet aftrekbaar blijft. De
lening wordt door de verkoop dus niet ontsmet. Deze
uitleg is zeker voor discussie vatbaar. De rente is volgens
het nieuwe beleid wel aftrekbaar voor zover de inkomsten
uit de verkoopopbrengst aan een naar Nederlandse
maatstaven redelijke heffing zijn onderworpen. Het is
de vraag of dit een oplossing biedt in situaties waarin na
verkoop van een deelneming (en aflossing van de lening
met de verkoopopbrengst) een restschuld achterblijft
omdat de deelneming in waarde is gedaald.
Parallelliteit
Op grond van een oud beleidsbesluit werd de
renteaftrekbeperking voor winstdrainageconstructies
niet toegepast als de groepslening was gefinancierd met
een lening van een derde (bijvoorbeeld een bank). Op
deze uitzondering voor ‘uiteindelijk extern inlenen’ kon
men een beroep doen als er sprake was van ‘parallelliteit’
tussen de lening van een derde en de groepslening.
In het nieuwe beleidsbesluit wordt deze goedkeuring
beperkt tot één soort besmette transacties: de externe
acquisities. Uit de parlementaire geschiedenis van
de regeling volgt echter dat de uitzondering ook
hoort te gelden voor alle andere soorten besmette
transacties. Maar het nieuwe beleid kan op dit punt tot
discussie met de inspecteur over de reikwijdte van de
uitzondering voor uiteindelijk extern inlenen leiden.

Groepsgarantie
Ten slotte is het goedkeurende beleid voor externe
financiering en garantstellingen uit het oude besluit
vervallen. Dit beleid hield in dat een externe lening die
met een garantie van een andere groepsvennootschap is
verkregen onder omstandigheden als een echte externe
lening werd gezien. Volgens de wettekst is een dergelijke
lening immers een indirecte groepslening, waardoor de
renteaftrekbeperking van toepassing kan zijn. Omdat
externe leningen met een groepsgarantie veel voorkomen, is
het vervallen van de goedkeuring voor de praktijk ingrijpend.

Conclusie
Het nieuwe beleid over de toepassing van de
renteaftrekbeperking voor winstdrainageconstructies
is duidelijk strikter dan het oude beleid en zal gevolgen
hebben voor de aftrekbaarheid van rente. Concerns zullen
hun financieringsstructuur mogelijk moeten wijzigen om niet
aftrekbare rente te voorkomen.
Mr. M.H.C. Ruijschop
088 2881795
mruijschop@deloitte.nl
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Belastingparadijs
De afgelopen maanden is de wereldwijde belangstelling voor
belastingparadijzen sterk toegenomen. Volgens sommigen
moet ook Nederland als zodanig worden aangemerkt. Ten
onrechte evenwel. Niettemin zien we dat op internationaal
niveau allerlei ontwikkelingen gaande zijn. Een overzicht
van de stand van zaken.
De afgelopen maanden staat onder andere Nederland
in fiscaal opzicht wereldwijd in de belangstelling. We
zijn tot belastingparadijs gebombardeerd, althans
door sommigen. Dat geldt overigens niet alleen voor
Nederland. Ook landen als het Verenigd Koninkrijk
en Luxemburg worden in deze hoek gezet. Dat is niet
terecht. Toch is daarmee de kous niet af. Er is wereldwijd
zeker wel wat aan de hand en het ligt voor de hand
dat er wijzigingen aangebracht gaan worden in het
internationale fiscale spel. Belangrijk is echter dat deze
aanpassingen zich niet richten op een of enkele landen
maar op de wereld als geheel. De EU en de OESO zijn
druk doende om de scherpe kantjes van het internationale
fiscale systeem af te halen. Dit moet uiteindelijk in de
zomer van dit jaar leiden tot een fiscaal pakket dat de
G-20 aanvaarden en dat dan wereldwijd wordt uitgerold.
Hoe dat pakket eruit komt te zien weten we nog niet. Wel
kunnen we wat zeggen over de achtergronden en over
de vermoedelijke richting die wordt ingeslagen. Hierna
wordt eerst ingegaan op enkele achtergronden van de
Nederlandse positie. Vervolgens wordt uiteengezet wat
de belangrijkste ontwikkelingen zijn ten aanzien van te
ondernemen stappen.
De Nederlandse positie
Een van de opzienbarende ontwikkelingen in het
onderhavige kader is wellicht dat Mongolië het
belastingverdrag met Nederland heeft opgezegd,
hetgeen zonder enige twijfel als een unicum mag worden
beschouwd. De reden is dat wij een belastingparadijs
zouden zijn. Dat is echter niet het geval. Indertijd heeft
de OESO daar een interessant – maar volstrekt irrelevant
– criterium voor ontwikkeld: Indien een land ten minste
zes verdragen heeft gesloten, is geen sprake van een
22

belastingparadijs. Omdat Nederland er tegen de 100
heeft, hoeven we ons in elk geval in zoverre voorlopig
geen zorgen te maken. Gelet op het genoemde
criterium bestaan er overigens in de hele wereld
geen belastingparadijzen meer. Ook zogenoemde Tax
Information and Exchange Agreements (TIEA’s; dit zijn
inlichtingenverdragen) voldoen, zodat indertijd na de

of toch niet?

publicatie van alle toenmalige belastingparadijzen deze
vooral elkaar hebben opgezocht en ieder ten minste zes
TIEA’s hebben gesloten; veelal met elkaar. Klaar is Kees.
Waarom is Nederland hoe dan ook anderszins geen
belastingparadijs? Als we eerst maar eens een enigszins
objectieve maatstaf nemen – de gemiddelde belasting- en

premiedruk – dan blijkt dat al. Die druk ligt conservatief
uitgedrukt in elk geval dik boven de 40%. Daarnaast
hebben we ook niet heel gunstige specifieke fiscale
regelingen die het voor bedrijven zeer aantrekkelijk maken
om zich in Nederland te vestigen.
Waar komt dan toch die druk op Nederland vandaan? Het
antwoord verloopt langs de volgende lijnen:
Taxtueel nr 2 • 2013

23

• We hebben een fraai verdragennetwerk bestaande uit
meer dan 90 min of meer OESO-conforme verdragen.
We voldoen daarmee dus aan de internationale wens
zoveel mogelijk ‘echte’ verdragen – dus niet alleen
TIEA’s – te sluiten.
• We hebben geen, c.q. een lage bron(staat)heffing:
slechts een dividendbelasting van 15% en dus geen
bronheffingen op interest en royalties. En ook dat
past in het EU-beleid. De EU heeft toch niet voor
niets de Moeder-dochterrichtlijn en de Interest- en
royaltyrichtlijn tot stand gebracht, die dwingen
tot het afschaffen van de dividendbelasting, de
interestbelasting en de royaltybelasting.
• We hebben de deelnemingsvrijstelling. En ook
daar voldoen we mee aan wat de wereld wenst:
het voorkomen van economische en internationale
dubbele belasting.
Het is al met al dus betrekkelijk raadselachtig waarom de
wereld de pijlen op Nederland richt. Het argument zou
nog kunnen zijn dat de rulings die worden gesloten met
de fiscus daartoe een reden vormen. Dat ligt echter ook
niet heel erg voor de hand. De rulings zijn immers volledig
transparant gelet op het feit dat zij geen inbreuk vormen
op de heffingsgrondslag en het normale tarief van de
vennootschapsbelasting daarin altijd wordt toegepast.
De ruling doet niet meer dan zekerheid geven over de
winst die in de Nederlandse heffingsgrondslag moet
worden betrokken. Ook met deze rulings is dus weinig
mis, in tegenstelling tot diverse andere landen waar de
totstandkoming van rulings niet zelden ondoorzichtig is.

24

Vestigingsplaats
Is er dan echt niets bijzonders aan te wijzen? Toch wel,
maar ook hier weer met een belangwekkende ‘mits’.
Het ‘bijzondere’ zijn de brievenbusmaatschappijen,
ofwel de criteria op basis waarvan een entiteit in
Nederland is gevestigd. Vestiging is immers voorwaarde
om van de bovengenoemde fiscale voordelen
gebruik te kunnen maken. Die vestigingsplaats wordt
bepaald door de feitelijke leiding ofwel het dagelijkse
bestuur dat de essentiële beleidsbeslissingen neemt.
Dergelijke beslissingen zijn beperkt ten aanzien van
vennootschappen waar alleen geld doorheen stroomt
en die een materiële onderneming drijven. Daar
hoef je geen hele staf voor aan te houden. Vandaar
ook de term brievenbusmaatschappijen. De zeer
beperkte bestuursactiviteiten rechtvaardigen een
zeer kleine bezetting en uiteraard de aanwezigheid
van een brievenbus. Hoewel je in de huidige digitale
wereld die brievenbus ook wel dicht kunt spijkeren:
mailboxvennootschap is wellicht een betere term.
Wat de aanvallers van Nederland dus eigenlijk willen is dat
de genoemde voordelen alleen aan de orde kunnen zijn
als er sprake is van substance: er moet echt wat materieels
gebeuren. Dat klinkt mooi, maar realiter moeten we ervan
uitgaan dat dit niet tot de reële mogelijkheden behoort.
In de eerste plaats vanwege hetgeen hiervoor al is
aangegeven: de werkzaamheden zijn beperkt en dan kan
men toch niet een heel apparaat en een batterij mensen
e.d. gaan installeren. In de tweede plaats: wat doen we
dan bijvoorbeeld met alle passieve strikt Nederlandse
kasgeldachtige vennootschappen als pensioen-bv’s,
beleggingsvennootschappen en tussenholdings. Die
hebben veelal ook geen substance: bestaan die fiscaal
dan maar niet meer? En ten slotte als belangrijkste: uit een
onderzoek dat Deloitte onlangs heeft verricht blijkt dat in
het overgrote deel van de lidstaten van de EU en de OESO
vrijwel vergelijkbare criteria worden gehanteerd voor de
bepaling van de vestigingsplaats. De feitelijke leiding is
beslissend; substancecriteria spelen hoegenaamd geen
rol. Zie daar dus de hiervoor aangekondigde ‘mits’:
Nederland loopt ook hier niet uit de pas.

Hoe nu verder?
Moet er dan maar niets gebeuren? Zeker niet: zowel
de EU, de OESO als de G-20 richten zich op het fiscale
systeem en gaan aan de slag om het transparanter te
maken en de scherpe kantjes eraf te halen ofwel de echte
belastingparadijselijke regelingen te elimineren. Dat is
een goede zaak, maar dan gebeurt dat ook wereldwijd
en ontstaat er een levelplaying field tussen de lidstaten.
Dat is dan een prima resultaat. De EU en de OESO hebben
de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan naar de
problematiek en geïnventariseerd wat de belangrijkste
problemen zijn. Bovendien hebben deze organisaties
diverse oplossingsrichtingen aangedragen. Daarop
wordt nu gestudeerd, hetgeen dan moet leiden tot de
eerder aangekondigde voorstellen in juni. De volgende
onderwerpen trekken daarbij momenteel met name de
aandacht:
• Versterking van de informatie-uitwisseling. Momenteel
vindt met name ten aanzien van ondernemingen nog
betrekkelijk weinig informatie-uitwisseling tussen de
lidstaten plaats. Men streeft naar het uitwisselen van
meer informatie en vooral ook naar automatische
informatie-uitwisseling.
• Het opheffen van het bankgeheim. Dit is inmiddels in
de EU al in een vergevorderd stadium. Nu Luxemburg
heeft toegezegd het bankgeheim op te heffen resteert
binnen de EU alleen nog Oostenrijk. Dat zal die positie
niet lang kunnen vasthouden. Maar dat geldt stellig
ook voor andere landen met een bankgeheim.
• Country-by-country-reporting. Er bestaat ten aanzien
van grote internationaal opererende ondernemingen
geen goed zich op de verhouding tussen het neerslaan
van winsten in landen en de belastingen die in die
landen door die ondernemingen worden betaald.
De bedoeling is dat hier veel beter zicht op ontstaat
doordat landen overgaan tot country-by-countryreporting.
• Het ligt in de rede dat er enkele substancecriteria
worden ontwikkeld, waarbij vooral aansluiting wordt
gezocht bij economische principes.
• Het aanpakken van zogenoemde hybrids. Het gaat
bij hybrids enerzijds om hybride entiteiten, dat wil
zeggen entiteiten die in het ene land transparant zijn
voor fiscale doeleinden en in het andere land een
zelfstandige fiscale entiteit vormen. Anderzijds gaat
het om hybride leningen ofwel leningen die in het ene

land als kapitaal worden aangemerkt en in het andere
land als lening. Men wil er nu naar toe dat dergelijke
hybrids voortaan eenduidig worden gekwalificeerd
voor fiscale doeleinden.
• Transfer pricing regels. Mogelijk worden de regels
inzake transfer pricing nader aangescherpt. Het ligt
echter meer in de rede dat hier de controle door de
belastingdiensten wordt geïntensiveerd. De regels zelf
zijn namelijk vrij helder.
• Actualisering van de Code of conduct. Deze Code of
conduct is in 1997 tot stand gekomen en diende ertoe
schadelijke fiscale regimes binnen de EU ongedaan
te maken. Dat is toen redelijk goed gelukt maar
sindsdien is er niets meer mee gebeurd. Het ligt in de
rede dat opnieuw een onderzoek gaat plaatsvinden
naar schadelijke belastingregimes. Bovendien zou dat
dan veel ruimer moeten zijn en zich tevens moeten
uitstrekken tot alle landen van de OESO.
• Intensivering van antimisbruikregelingen. Een laatste
hier te noemen onderwerp is het intensiveren
van het gebruik van algemene en specifieke
antimisbruikbepalingen. Het gaat dan zowel om
bepalingen opgenomen in de nationale wetgevingen
van de landen als om antimisbruikbepalingen in
belastingverdragen. We kennen daar momenteel al
wel voorbeelden van, maar deze zouden dan moeten
worden verruimd of zelfs standaard moeten worden
opgenomen in verdragen.
Tot slot
Zoals hiervoor blijkt, gebeurt er veel en gaat er nog heel
veel gebeuren. Belangrijk is ook dat de EU en de OESO
de druk op derde landen gaan versterken zich fiscaal
transparant te gedragen. Wat Nederland betreft is verder
nog van belang dat naar verwachting eind mei door een
Nederlands wetenschappelijk onderzoeksinstituut een
rapport uit wordt gebracht over de Nederlandse positie.
Dit rapport is opgesteld in opdracht van het Holland
Financial Centre en gaat ongetwijfeld een belangrijke
rol spelen bij de verdere gang van zaken in ons land. In
een volgend nummer van Taxtueel komen we op deze
ontwikkelingen stellig terug.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 2880954
pkavelaars@deloitte.nl
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Afwaardering van
bijzondere vordering
Een afwaardering op een vordering op de ‘eigen’
vennootschap kan volgens de Hoge Raad worden
beschouwd als een ‘vervreemding’ onder
verdragstoepassing.
Casus
X woont in België. Hij heeft in de loop der jaren forse
bedragen verstrekt aan zijn in Nederland gevestigde bv,
Y bv. Op 31 december 2001 bedraagt de vordering ruim
€ 5,7 mln. Een dergelijke vordering op een ‘eigen‘
bv wordt belast in box 1 als resultaat uit overige
werkzaamheden. In zijn Nederlandse aangifte
inkomstenbelasting 2001 geeft X een negatief resultaat
aan in box I in verband met een afwaardering van de
lening voor een bedrag van ruim € 700 000.
De vraag in deze procedure is echter of belanghebbende
het afwaarderingsverlies op de vordering ook
daadwerkelijk in z’n Nederlandse aangifte
inkomstenbelasting kon effectueren. De Hoge Raad
moest namelijk oordelen of Nederland dan wel
België heffingsbevoegd was op basis van het ‘oude’
Belastingverdrag Nederland – België (1970) ten aanzien
van het desbetreffende afwaarderingsverlies, nu
belanghebbende in België woonde.
De Hoge Raad oordeelt onder andere op basis van een
verwijzende naar het commentaar bij het verdrag en
naar de rechtspraak, dat het begrip ‘vervreemding’ in
het verdrag niet te letterlijk moet worden genomen en
dat hieronder tevens met een vervreemding vergelijkbare
voordelen onder vallen. Daardoor is België, de woonstaat
van X, exclusieve heffingsbevoegdheid ten aanzien van
de afwaardering. X kon het afwaarderingsverlies op de
vordering dan ook niet daadwerkelijk in z’n Nederlandse
aangifte inkomstenbelasting effectueren.

Huidige verdrag
Belangrijke vraag voor de praktijk met betrekking
tot het bovenstaande, is of de Hoge Raad ook tot
dezelfde uitspraak was gekomen indien hij recht had
moeten spreken onder het huidige belastingverdrag
tussen Nederland en België. Daar de tekst van de
relevante bepaling identiek is aan de tekst van het oude
artikel, dient deze vraag naar onze mening in beginsel
bevestigend beantwoord te worden.
Voorstaand antwoord zou overigens in beginsel
tegengesteld luiden indien aan belanghebbende in casu
een conserverende aanslag zou zijn opgelegd, aangezien
er in tegenstelling tot het ‘oude’ verdrag in het huidige
verdrag expliciet is geregeld dat schuldvorderingen
onder het zogenoemde aanmerkelijkbelangvoorbehoud
van het verdrag vallen. Op grond van deze regeling
is Nederland nog tien jaar heffingsbevoegd over de
vervreemdingswinst van de aanmerkelijkbelangaandelen
vanaf het moment dat een inwoner van Nederland met
een aanmerkelijkbelang emigreert naar België. Op basis
van dit voorbehoud zou Nederland dan in beginsel
heffingsbevoegd zijn geweest. Nu belanghebbende
echter sinds 1995 in België woonachtig was, komt men
hier niet meer aan toe.
Conclusie
Samenvattend kan worden gesteld dat de Hoge Raad
heeft beslist dat een afwaardering op een schuldvordering
kan worden beschouwd als een ‘vervreemding’ in de
zin van het verdrag. Per casus zal derhalve vastgesteld
moeten worden aan welk land het van toepassing zijnde
verdrag heffingsbevoegdheid toekent op basis van het
desbetreffende ‘vermogenswinstartikel’. Is er sprake van
een conserverende aanslag die bij emigratie uit Nederland
wordt opgelegd in geval van een aanmerkelijkbelang, dan
kan de heffingsbevoegdheid in bepaalde situaties ook
aan de ‘bronstaat’ zijn toegekend ofwel de staat waar de
vennootschap is gevestigd.
E.H.W. Gelissen
088 2885845
egelissen@deloitte.nl
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Vrijstellingsmethode
versus
verrekeningsmethode
Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het hof) een
arrest gewezen waarin onder andere het onderscheid tussen de vrijstellingsen verrekeningsmethode bij de voorkoming van dubbele belasting aan de
orde kwam. De uitkomst van deze zaak kan met name van belang zijn
voor de behandeling van buitenlandse beleggingsdeelnemingen waarop de
deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is.

Voorkomen dubbele belastingheffing
In het verleden kende het Verenigd Koninkrijk twee
verschillende stelsels ter voorkoming van (economisch)
dubbele belastingheffing over dividenden. Voor door
een Britse vennootschap ontvangen dividenden van een
andere Britse vennootschap gold de vrijstellingsmethode:
het ontvangen dividend werd niet belast. Voor dividenden
ontvangen van een niet Britse vennootschap gold
de verrekeningsmethode: de door de buitenlandse
dochtermaatschappij in het buitenland verschuldigde
vennootschapsbelasting kon worden verrekend met
de Britse vennootschapsbelasting. De vraag rees of dit
onderscheid in overeenstemming is met het EU-recht.
Het hof oordeelde reeds in 2006 dat een dergelijk
onderscheid in behandeling tussen dividenden afkomstig
uit het binnenland en het buitenland niet in strijd is
met het EU-recht. Daaraan werd wel de voorwaarde
verbonden dat het belastingtarief voor buitenlandse
dividenden ongeveer gelijk zou zijn aan het belastingtarief
voor binnenlandse dividenden. Dat was toen het geval.

Na die uitspraak uit 2006 bleek dat de belastingtarieven
voor binnenlandse en buitenlandse dividenden toch
uiteen liepen. Met die kennis in het achterhoofd heeft
het hof recent geoordeeld dat de vrijstellings- en
verrekeningsmethode geen gelijkwaardige methoden zijn
en daarmee in strijd met het EU-recht op binnenlandse en
buitenlandse dividenden verschillend worden behandeld.
Beleggingsdeelneming
Het bovenstaande is mogelijk met name van
belang voor de Nederlandse wetgeving rondom
beleggingsdeelnemingen. Voor binnenlandse
belegginsdeelnemingen geldt namelijk de
deelnemingsvrijstelling (de vrijstellingsmethode) en voor
buitenlandse beleggingsdeelnemingen geldt vaak een
verrekeningsmethode. Deze laatste methode zal mogelijk
minder gunstig uitpakken dan een integrale vrijstelling.
Het is dus de vraag in hoeverre de methodiek van
deelnemingsverrekening nog houdbaar is. Ongetwijfeld
gaan hierover procedures ontstaan. Mocht men hiermee
te maken hebben dan is het zinvol actie te ondernemen
en de ongelijke behandeling aan te kaarten.
Mr. D.R. Barelds
088 2884972
dbarelds@deloitte.nl

Taxtueel nr 2 • 2013

27

Monumentaftrek in Nederland

voor Belgisch kasteel?

Monumentenaftrek is volgens Nederlandse wetgeving slechts mogelijk voor
monumenten die zijn ingeschreven in het Nederlandse monumentenregister. De
Hoge Raad heeft nu echter het Hof van Justitie gevraagd of het uitsluiten van
buitenlandse monumenten in strijd is met EU-recht.

28

Kosten voor onderhoud aan monumentenpanden
zijn volgens de Nederlandse fiscale wetgeving onder
voorwaarden aftrekbaar. Zo moet degene die de kosten
maakt en wil aftrekken bijvoorbeeld eigenaar zijn van
het pand en mogen de kosten niet zien op verbeteringen
aan het pand. Een andere voorwaarde is dat het
betreffende pand is opgenomen in het Nederlandse
monumentenregister.
Casus
Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder
van een bv en is in 2004 verhuisd van Nederland
naar België. Hij is daar in een kasteel gaan wonen.
Het kasteel is in België aangemerkt als monument en
ingeschreven in het Belgische monumentenregister.
België kent net als Nederland een regeling voor aftrek
van onderhoudskosten aan monumentale panden.
Belanghebbende kwam echter feitelijk niet aan aftrek in
België toe, omdat zijn inkomen (uit zijn bv) belastbaar is in
Nederland en niet in België.
Belanghebbende heeft vervolgens in zijn Nederlandse
aangifte inkomstenbelasting gekozen aangemerkt
te worden als binnenlands belastingplichtige.
Belastingheffing vindt daardoor plaats alsof hij in
Nederland woont, waarbij rekening wordt gehouden
met de buitenlandse belastingheffing. Hij claimde in die
Nederlandse aangifte de aftrek van monumentenkosten
voor het Belgische kasteel. De inspecteur stond die
aftrek van de kosten niet toe. Het Belgische kasteel
staat immers niet ingeschreven in het Nederlandse
monumentenregister. Belanghebbende is tegen de
uitspraak in beroep gegaan.
Hof en Hoge Raad
Omdat het belastbaar inkomen van belanghebbende
voor ten minste 90% in Nederland aan belastingheffing
onderworpen is, besliste Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
dat belanghebbende recht heeft op aftrekposten die
zien op zijn persoonlijke en gezinssituatie, voor zover die
aftrekposten niet al in het buitenland worden verleend.
De monumentenaftrek behoort tot deze aftrekposten.
Het uitsluiten van monumentenaftrek omdat het
monument buiten Nederland is gelegen, is volgens het
hof in dit geval dan ook in strijd met het EU-recht. De
Hoge Raad concludeert in cassatie dat strijd met het

EU-recht in dit geval kan bestaan uit strijd met het vrije
vestigingsrecht of strijd met het vrije kapitaalverkeer. Voor
het doen van een uitspraak op de vraag of in dit geval
ook daadwerkelijk sprake is van strijd met het EU-recht
heeft de Hoge Raad de visie gevraagd van het Hof van
Justitie. De Hoge Raad zal pas uitspraak doen nadat de
volgende gestelde vragen zijn beantwoord:
1.	Is sprake van strijd met het recht van de EU indien
in het onderhavige geval de onderhoudskosten
voor een monumentaal kasteel voor de heffing van
inkomstenbelasting niet kunnen worden afgetrokken,
op grond dat het kasteel niet in Nederland is
geregistreerd als monument?
2.	In hoeverre is hierbij van belang of de
onderhoudskosten in België in aftrek kunnen worden
gebracht?
Tot slot
De vragen die de Hoge Raad in dit geval moet
beantwoorden zijn principieel van aard. Het laat zich
moeilijk inschatten welke antwoorden door het Hof van
Justitie worden gegeven. Hoewel het aantal gevallen
dat door de komende uitspraak van de Hoge Raad
wordt geraakt beperkt zal zijn (slechts zelden bestaat de
combinatie van een belastingplichtige met uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend Nederlandse inkomsten en
een in het buitenland geregistreerd monument), zou bij
gunstige beantwoording van de gestelde vragen de sterke
invloed van het EU-recht wel weer verduidelijkt worden.
Overigens is er ook nog een andere zaak betreffende een
Engels monument aanhangig. Dit betreft echter geen
fiscale procedure, maar de principiële problematiek is wel
min of meer vergelijkbaar met de hier besproken zaak.
Mr. H.H.M. Mooren
088 2883606
hmooren@deloitte.nl
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Flitspartnerschap

om overdrachtsbelasting te ontgaan?
Onlangs heeft de Hoge Raad zijn
oordeel gegeven over het gebruik van
flitspartnerschap om de heffing van
overdrachtsbelasting te ontgaan. Die
opzet mislukt.

Boedelmenging en verdeling
huwelijksgemeenschap
In beginsel wordt overdrachtsbelasting geheven ter zake
van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende
zaken (of van rechten waaraan deze zijn onderworpen).
Bepaalde verkrijgingen zijn echter uitgezonderd van de
heffing van overdrachtsbelasting.
Wanneer bij het trouwen onroerende zaken in een
huwelijksgemeenschap terechtkomen, is er sprake van
een verkrijging krachtens huwelijksgoederenrecht.
Er is immers sprake van een verkrijging door de ene
echtgenoot van de helft in de onroerende zaken
van de andere echtgenoot. Men noemt dit ook wel
boedelmenging. Bij een dergelijke boedelmenging vindt
geen heffing van overdrachtsbelasting plaats. Ook
wanneer staande huwelijk de huwelijksvoorwaarden
worden gewijzigd van bijvoorbeeld uitsluiting van elke
gemeenschap naar een gemeenschap van goederen,
wordt een eventuele verkrijging van onroerende zaken
krachtens huwelijksgoederenrecht niet belast met
overdrachtsbelasting.
Een vergelijkbare regeling geldt ook bij het aangaan van
een geregistreerd partnerschap.
Evenzo wordt er geen overdrachtsbelasting geheven bij
een verdeling van een huwelijksgemeenschap, zoals bij
een echtscheiding.
Flitspartnerschap
Onlangs kreeg de Hoge Raad te oordelen over
de volgende situatie. A en B waren ieder voor de
onverdeelde helft eigenaar van tien onroerende zaken.
Op 23 december 2003 zijn A en B een geregistreerd
partnerschap aangegaan onder de voorwaarde van
uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met
uitzondering van de eerdergenoemde tien onroerende
zaken. De volgende dag is het geregistreerde
partnerschap tussen hen al weer ontbonden. Bij akte
van 29 december 2003 hebben A en B de tot de
gemeenschap van goederen behorende onroerende
zaken zodanig verdeeld dat A zes en B vier onroerende
zaken verkreeg. In dit geval stond vast dat verijdeling
van overdrachtsbelasting het enige motief was voor het
aangaan van het geregistreerde partnerschap.
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De inspecteur was van mening dat de verdeling van
de tot de gemeenschap van goederen behorende
onroerende zaken wel belast diende te worden met
overdrachtsbelasting. Volgens hem was er sprake van
wetsontduiking (fraus legis). Uiteindelijk moest de Hoge
Raad over deze kwestie oordelen.
Hoge Raad
De Hoge Raad stelt voorop dat volgens de wet de
heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft bij de
verkrijging van een onroerende zaak krachtens verdeling
van een gemeenschap van goederen die is ontstaan
door een geregistreerd partnerschap. Volgens de Hoge
Raad is deze regel echter niet bedoeld om aan degene
die de onroerende zaak gaat verkrijgen de mogelijkheid
te bieden de ter zake van die verkrijging verschuldigde
overdrachtsbelasting naar believen te verijdelen. Doel
en strekking van de wet verzetten zich dan ook tegen
toepassing van de vrijstelling in de onderhavige situatie,
waarin een geregistreerd partnerschap naar de bedoeling
van partijen is aangegaan voor een zo korte periode dat
de door de wet aan dit partnerschap verbonden plichten
geen reële praktische betekenis konden hebben.
Nu vaststaat dat het aangaan van het geregistreerde
partnerschap heeft plaatsgevonden met
als doorslaggevend motief het ontgaan van
overdrachtsbelasting door middel van toepassing van
de vrijstelling, en toepassing van de vrijstelling in een
geval als het onderhavige in strijd komt met doel en
strekking van de wet, is volgens de Hoge Raad sprake van
wetsontduiking. Dit brengt mee dat het geregistreerde
partnerschap buiten aanmerking moet worden gelaten
voor de heffing van overdrachtsbelasting over de
onderhavige verkrijging van onroerende zaken. Dat
betekent dat de vrijstelling op die verkrijging niet van
toepassing is.

Wanneer geen wetsontduiking?
Overigens oordeelde de Hoge Raad in 1993 dat er
geen sprake is van wetsontduiking in de situatie
dat in het zicht van een echtscheiding twee buiten
gemeenschap van goederen gehuwde echtelieden een
door hen gewenste overdracht van een onroerende
zaak (woonhuis) door de een aan de ander creëerden
door een beperkte gemeenschap van goederen, met
daarin onder andere een woonhuis, aan te gaan, om
kort daarna de goederengemeenschap te ontbinden
en de ontbonden gemeenschap zodanig te scheiden
en delen dat het woonhuis bij de andere echtgenoot
terecht kwam. Met betrekking tot deze “constructie”
hoefde dus geen overdrachtsbelasting te worden betaald.
In bovengenoemde uitspraak van dit jaar wordt deze
oude uitspraak nog eens bevestigd, met daarbij de
opmerking dat er in die oude kwestie geen aanwijzing
bestond dat dat huwelijk slechts was aangegaan om
overdrachtsbelasting te vermijden.
Taak wetgever?
Voor de rechter werd nog geopperd dat de wetgever de
wet maar eerder had moeten aanpassen vanwege de
bekende constructiemogelijkheden om de heffing van
overdrachtsbelasting te ontgaan. Nu de wetgever dit
niet heeft gedaan, vond belanghebbende dat de fiscus
het leerstuk van wetsontduiking niet kon inroepen om
dergelijke constructies te bestrijden. De Hoge Raad was
het hier niet mee eens en vond dat de constructies om de
heffing van overdrachtsbelasting te ontgaan, gewoon met
een beroep op het leerstuk van wetsontduiking kunnen
worden bestreden.
Mr. J.A.G. van Es
088 2880610
jvanes@deloitte.nl
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Duidelijkheid

over Papillon-fiscale eenheden?
Het Nederlandse fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting ligt al
tijden onder vuur. De fiscale eenheid is beperkt tot in Nederland gevestigde
direct of indirect gehouden vennootschappen. Aan de discussie of de fiscale
eenheid in strijd is met het EU-recht wordt nu een nieuw hoofdstuk toegevoegd.
Hof Amsterdam heeft drie zaken voor een prejudiciële beslissing naar het Hof
van Justitie (hierna: hof) verwezen. Een van de drie zaken wordt door Deloitte
gevoerd.

Indirecte dochters
Het hof oordeelde ooit in de zaak X Holding dat
Nederland een fiscale eenheid tussen een in Nederland
gevestigde moedervennootschap en haar in een andere
EU-lidstaat gevestigde maar overigens voor de fiscale
eenheid kwalificerende dochtermaatschappij niet hoeft
toe te staan. Dit riep de vraag op hoe moest worden
omgegaan met voeging van indirect gehouden in
Nederland gevestigde vennootschappen in de fiscale
eenheid. Op grond van Nederlands belastingrecht
kunnen deze slechts in de fiscale eenheid worden
gevoegd indien de tussenhoudstervennootschap
ook in de fiscale eenheid is opgenomen. Wanneer
de tussenhoudstervennootschap in Nederland
gevestigd is, kunnen de moedermaatschappij en de
kleindochtervennootschap een fiscale eenheid aangaan,
waarin ook de tussenhoudstermaatschappij is gevoegd.
Wanneer de tussenhoudstervennootschap echter in een
andere EU-lidstaat is gevestigd kan geen fiscale eenheid
tussen moeder- en kleindochtervennootschap tot stand
komen, omdat de tussenhoudster niet in de fiscale
eenheid kan worden gevoegd.
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Papillon
Vraag is of een fiscale eenheid tussen een binnenlandse
moeder- en een kleindochtervennootschap mag worden
geweigerd omdat het rechtstreekse belang wordt
gehouden door een in een andere lidstaat gevestigde
tussenhoudster. In het arrest Papillon oordeelde het
hof dat vergelijkbare Franse wetgeving een inbreuk
op EU-recht vormde, omdat in binnenlandse situaties
wel een consolidatie van de resultaten van moederen kleindochtervennootschappen mogelijk was door
ook de binnenlandse tussenhoudster te voegen.
Het hof ging daarbij niet in op het feit dat in een
Franse binnenlandse situatie voeging van moeder- en
kleindochtervennootschap zonder consolidatie van de
binnenlandse tussenhoudster niet mogelijk was.
De voorwaarden voor het aangaan van een fiscale
eenheid in de Nederlandse wetgeving is vergelijkbaar
met de toepasselijke voorwaarden voor toepassing
van het Franse consolidatieregime. Verschillende
belastingplichtigen hebben daarom het standpunt
ingenomen dat de weigering van een fiscale eenheid
tussen Nederlandse vennootschappen die worden
gehouden door een EU-tussenhoudstervennootschap in
strijd is met de vrijheid van vestiging.
Prejudiciële vragen
Door de rechtbank zijn belastingplichtigen in het gelijk
gesteld. De belastingdienst ging tegen de uitspraak in
hoger beroep. Gerechtshof Amsterdam heeft de zaak
echter doorverwezen naar het hof voor een prejudiciële
beslissing. Het hof zal nu concreet moeten oordelen wat
de juiste vergelijkingsmaatstaf in een binnenlandse situatie
is; een fiscale eenheid tussen een binnenlandse moederen kleindochtervennootschap met of zonder voeging van
de binnenlandse tussenhoudster. Indien, zoals in Papillon,
met name relevant is dat in een binnenlandse situatie
voeging van de kleindochter in ieder geval mogelijk is door
voeging van de tussenhoudster, lijkt het hof onderhavige
kwestie eenvoudig af te kunnen doen onder verwijzing
naar zijn eerdere rechtspraak. Wanneer een vergelijking
moet worden gemaakt met een binnenlandse situatie
zonder voeging van de tussenhoudster, waarin een fiscale

eenheid tussen moeder- en kleindochtervennootschap ook
niet mogelijk is, zal de fiscale eenheid ook ingeval van een
EU-tussenhoudster worden geweigerd.
Naar analogie met het Papillon-arrest heeft de
Europese Commissie het standpunt ingenomen dat
ook de weigering van een fiscale eenheid tussen in
Nederland gevestigde zustervennootschappen van een
gemeenschappelijke EU-moedermaatschappij – zonder
voeging van die moedermaatschappij – in strijd zou
zijn met het EU-recht. Nederland heeft zijn wetgeving
op dit punt echter (nog) niet gewijzigd. Een dergelijke
weigering van een fiscale eenheid is echter ook door het
Gerechtshof Amsterdam beoordeeld en dat hof heeft ook
in deze procedure prejudiciële vragen gesteld. De inhoud
van de vragen is vergelijkbaar met de situatie van moederen kleindochtervennootschappen.
Vaste inrichting
De drie zaken waarin door Gerechtshof Amsterdam
prejudiciële vragen zijn gesteld zijn door het hof gevoegd.
Gerechtshof Amsterdam vraagt tevens of relevant is
dat een fiscale eenheid wel mogelijk zou zijn geweest
tussen een binnenlandse moedermaatschappij en een
buitenlandse dochtervennootschap voor zover de
laatste beschikt over een vaste inrichting in Nederland,
dan wel wanneer de aandelen in de Nederlandse
zustervennootschappen toerekenbaar zouden zijn aan een
Nederlandse vaste inrichting van een EU-vennootschap.
In dergelijke situaties zijn verschillende bepalingen
van kracht om misbruik te voorkomen. Vergelijkbare
bepalingen zouden voor onderhavige kwesties kunnen
worden ontworpen. Indien het verschil in behandeling
dan ook al zou kunnen worden gerechtvaardigd zijn er
minder vergaande beperkingen voor handen.
Mr. J.J.A.M. Korving LL.M.
088 2881911
jkorving@deloitte.nl.
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Finland discrimineert
buitenlandse pensioenfondsen
Het Hof van Justitie (hierna: hof) heeft Finland opgedragen
zijn wetgeving aan te passen. Finland behandelt
dividenduitkeringen aan Finse pensioenfondsen fiscaal
aantrekkelijker dan dividenden die door buitenlandse
pensioenfondsen worden ontvangen. Mogelijk heeft het
arrest ook invloed op de Nederlandse dividendbelasting.
Finse regeling
Finland heft belasting naar een tarief van 19,5% over
door Finse pensioenfondsen ontvangen dividenden.
Voor zover deze dividenden echter worden toegevoegd
aan een reserve die kan worden aangewend voor de
latere uitkering van pensioenverplichtingen wordt aftrek
toegestaan. Omdat doorgaans alle ontvangen dividenden
aan de reserve worden toegevoegd, blijven de ontvangen
dividenden bij een Fins pensioenfonds meestal volledig
onbelast.
Wanneer een Finse vennootschap een dividenduitkering
doet aan een buitenlands pensioenfonds wordt een
bronbelasting ingehouden naar een tarief van 19,5%.
Het tarief kan mogelijk worden gereduceerd op grond
van een toepasselijk belastingverdrag. In de meeste
gevallen vindt vermindering van het tarief tot 15% plaats;
slechts in drie verdragen wordt het tarief verminderd
tot 0%. Ook al zou het dividend bij het buitenlandse
pensioenfonds aan een reserve worden toegevoegd, dan
nog voorziet de Finse wet niet in aftrek van dat bedrag.
Grensoverschrijdende dividenduitkeringen worden
dus doorgaans belast met een bronheffing, terwijl de
verschuldigde belasting in binnenlandse situaties meestal
tot nihil gereduceerd wordt.
Arrest
Het hof oordeelde dit verschil in behandeling van
dividenden aan binnenlandse en buitenlandse
pensioenfondsen een inbreuk op het vrije kapitaalverkeer.
Een dividenduitkering aan een buitenlands
pensioenfonds wordt immers doorgaans zwaarder
belast dan een effectief vrijgestelde binnenlandse
situatie. Volgens het hof is dit niet alleen het gevolg
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van de gehanteerde heffingsmethodiek, namelijk
een heffing bij een binnenlandse dividendontvanger
met recht op kostenaftrek en een bronheffing bij een
grensoverschrijdende dividenduitkering zonder recht op
kostenaftrek of neutralisering.
Hoewel verschillende lidstaten, waaronder Nederland,
rechtvaardigingsgronden hebben aangedragen, zijn deze
door het hof niet geaccepteerd. Als gevolg daarvan moet
Finland nu zijn nationale wetgeving aanpassen.
Invloed op de Nederlandse wetgeving
Het arrest heeft mogelijk ook gevolgen voor de
Nederlandse dividendbelasting. Wanneer een
aan de Nederlandse vennootschapsbelasting
onderworpen vennootschap een dividend ontvangt
van een Nederlandse dochtervennootschap waarop
de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing
is, kan de over de dividenduitkering ingehouden
dividendbelasting worden verrekend als voorheffing
op de vennootschapsbelasting. Een vergelijkbare
verrekeningsmogelijkheid bestaat niet, of niet per
definitie, bij een in een andere EU-lidstaat onderworpen
vennootschap die een Nederlands dividend ontvangt.
Aangezien Nederland een dividenduitkering aan
zowel een binnenlandse als een buitenlandse portfolio
aandeelhouder onderwerpt aan dividendbelasting
maakt Nederland in beginsel geen onderscheid
naar vestigingsplaats van de ontvanger. Wanneer
de Nederlandse dividendbelasting bovendien in het
buitenland direct of in latere jaren geneutraliseerd
kan worden, bijvoorbeeld door verrekening, lijkt
geen probleem te bestaan. Wanneer het land van de
dividendontvanger echter voor binnenlandse dividenden
wel verrekening toestaat en voor het Nederlandse
dividend niet, kan mogelijk in het land van de ontvanger
worden verzocht om gelijke behandeling.
Indien het betreffende land echter geen verrekening
toestaat van binnenlandse noch van buitenlandse
dividendbelasting, bijvoorbeeld omdat in binnenlandse
verhoudingen geen dividendbelasting wordt ingehouden,
kan wellicht met een beroep op onder andere het
onderhavig arrest alsnog worden getracht in Nederland
neutralisatie te verkrijgen. Nederland zal dan in deze

uitzonderlijke situatie alsnog moeten overgaan tot
neutralisering van de ingehouden dividendbelasting.
Meest voor de hand liggende methode zou het
verlenen van teruggaaf van ten onrechte ingehouden
dividendbelasting zijn.
Tot slot
In een vergelijkbare situatie is op dit moment ook een
procedure voor de Nederlandse Hoge Raad aanhangig.
AG Wattel heeft in die procedure inmiddels aangegeven
principieel van mening te zijn dat Nederland op enige

wijze tot neutralisering over zou moeten gaan. Hij voegt
echter toe dat belastingplichtige niet het benodigde
bewijsmateriaal heeft aangedragen om het standpunt in
concrete zin te kunnen onderbouwen. Het moet worden
bezien hoe deze principiële beslissing uiteindelijk zal
uitvallen.
Mr. J.J.A.M. Korving LL.M.
088 2881911
jkorving@deloitte.nl.
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Oprentingslasten
onder de earn-outregeling
Earn-outregeling in de vennootschapsbelasting
bewerkstelligt bij vervreemding dat ook oprentingslasten
onder de deelnemingsvrijstelling vallen, aldus de rechter.

Bij de aankoop door bijvoorbeeld een bv of een nv van
een aandelenbelang van vijf procent of meer, kan onder
voorwaarden de deelnemingsvrijstelling van toepassing
zijn. Als gevolg worden voordelen uit die deelneming niet
belast op het niveau van de aandeelhouder; nadelen zijn
niet aftrekbaar. Daarnaast komen de kosten die verband
houden met de deelneming niet in aftrek, maar worden
deze als onderdeel van de kostprijs deelneming op de
balans geactiveerd.
Wanneer een deelneming wordt verkocht zullen koper
en verkoper een reële prijs afspreken. De vaststelling
daarvan kan lastig zijn, omdat de verkoper in de prijs ook
rekening zal willen houden met de aanwezige goodwill. In
dat kader maken verkoper en koper vaak afspraken over
de prijs die (deels) afhankelijk is van onzekere resultaten
in de toekomst. Hierbij is het totaal te betalen bedrag
en het aantal toekomstige uitkeringen op het moment
van aandelenoverdracht onbekend. Een dergelijke “earnout” zorgt ervoor dat de initiële koopprijs voor de koper
van de aandelen gedrukt kan worden. Daarnaast wordt
uiteindelijk een (meer) reële prijs betaald voor de aandelen
omdat (deels) aangesloten wordt bij de daadwerkelijk in
de toekomst te behalen resultaten.
Earn-outregeling
Vóór 1 januari 2002 moesten koper en verkoper op het
moment van verkoop bij een dergelijke earn-outregeling
een inschatting maken van de waarde van het recht op
latere betalingen. Waardeveranderingen die naderhand
plaatsvonden vielen niet onder het bereik van de
deelnemingsvrijstelling. Als gevolg van deze benadering
hadden verkoper en koper een tegengesteld belang bij
de waardering van het nabetalingsrecht en ontstonden
in de praktijk regelmatig discussies met de fiscus. Koper
was immers gebaat bij een lage schatting zodat een
eventuele hogere betaling ten laste van het fiscale
resultaat kon worden gebracht. Verkoper wilde initieel
een zo groot mogelijke winst onder de werking van de
deelnemingsvrijstelling brengen omdat een eventuele
latere meevaller in het fiscale resultaat viel.
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Met ingang van 1 januari 2002 heeft de wetgever een
wettelijke regeling ingevoerd die bewerkstelligt dat (de
waardeontwikkeling van) een nabetalingsverplichting
onder de werking van de deelnemingsvrijstelling valt.
Uit onderstaande casus blijkt dat bij belanghebbende
(kennelijk) nog onduidelijkheid bestond over de reikwijdte
van de earn-outregeling onder de huidige regelgeving.
Casus
Belanghebbende kocht op 31 mei 2006 een deelneming.
In de koopovereenkomst werd een basisdeel en een
resultaatafhankelijk deel afgesproken. Belanghebbende
activeerde de deelneming voor het bedrag van het
basisdeel en nam een verplichting op ter hoogte van
de contante waarde van de nabetalingsverplichting. In
verband met deze nabetalingsverplichting werd door
belanghebbende een oprentingslast in aftrek gebracht ten
laste van haar resultaat in 2006. De inspecteur accepteert
deze oprentingslast niet. Het geschil leidde tot een
procedure voor de rechter.
De rechtbank, het hof en de Hoge Raad hebben
eensgezind geoordeeld dat belanghebbende ten onrechte
een oprentingslast in aanmerking heeft genomen. In de
wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van de huidige
regeling is expliciet opgemerkt dat de regeling ook geldt
“voor waardeveranderingen die het gevolg zijn van
oprenting van de contant gemaakte termijnen en als
gevolg van valutawijzigingen”. Bovendien staat het feit
dat er een minimumprijs voor het totaal van de termijnen
was afgesproken niet in de weg aan de toepassing van
de earn-outregeling. De termijnen en omvang van de
termijnen was immers nog altijd onzeker.

Effectieve regeling
De huidige earn-outregeling is met name gericht op
het voorkomen van discussies omtrent de waardering
en afwikkeling van een earn-out bij koper en verkoper.
De reikwijdte van de huidige regeling is dan ook ruim.
Daarnaast is ook gekozen voor een praktische benadering
en zijn onder andere oprentingslasten ook onder de
werking van de regeling gebracht. In de praktijk zal het
vaak zeer lastig zijn om überhaupt een rente vast te
stellen. In een typische earn-out bestaat er namelijk juist
onzekerheid over de hoogte en het aantal te betalen
termijnen.
Gelet op de rechtspraak lijkt het erop dat in de praktijk
minder discussie bestaat tussen partijen en de fiscus
inzake de afwikkeling van earn-outverplichtingen. In
die zin is de regeling zijn doel niet voorbij geschoten.
Voor kopers en verkopers van een deelneming blijft
het wel zaak om bij het sluiten van overeenkomsten
rekening te blijven houden met de reikwijdte van de
huidige earn-outregeling in het kader van de onderlinge
afspraken. De fiscale behandeling kan immers van invloed
zijn op de prijs.
M. Verbart Msc
088 2885809
mverbart@deloitte.nl
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Na sloop
een bouwterrein?
De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld
van btw. De levering van een bouwterrein is echter
belast met btw. Volgens nationale rechtspraak leidt sloop
op zich niet tot een bouwterrein voor de btw. Daarna
moeten bijvoorbeeld nog bewerkingen worden verricht.
De juistheid hiervan kwam recent aan de orde in de zaak
Woningstichting Maasdriel.

Achtergrond: de zaak Don Bosco
Sinds het arrest Don Bosco is de Nederlandse zienswijze
op het begrip bouwterrein aan discussie onderhevig. Uit
dat arrest blijkt dat niet alleen de feitelijke toestand van
een overgedragen onroerende zaak, maar ook de intentie
van partijen van invloed is op de btw-kwalificatie van de
onroerende zaak. Het ging in die zaak om een gedeeltelijk
gesloopt gebouw, waarbij de sloopwerkzaamheden op
kosten van de verkoper na de bouw werden afgerond.
Volgens het Hof van Justitie was sprake van één
prestatie voor de btw bestaande uit de levering van een
onbebouwd terrein. Het is vervolgens aan de nationale
rechter om te beoordelen of dit onbebouwd terrein ook
een bouwterrein is voor de btw. Met betrekking tot
het begrip bouwterrein, dat de EU-lidstaten zelf in hun
btw-wetgeving mogen definiëren, merkt het Hof van
Justitie nog op dat enkel leveringen van onbebouwde
terreinen die niet als ondergrond voor een opstal zijn
bestemd van btw mogen worden vrijgesteld door de
lidstaten.
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Het vervolg: de zaak Woningstichting Maasdriel
De zaak Woningstichting Maasdriel gaat verder waar de
zaak Don Bosco ophoudt. Centraal in deze zaak staat de
vraag of sprake is van een bouwterrein voor de btw. Het
betreft een perceel grond met daarop een bibliotheek
en een parkeerterrein. Het perceel grond wordt door de
gemeente Maasdriel overgedragen aan de Woningstichting
die het voornemen heeft hierop woningen en kantoren te
bouwen en tevens een parkeergelegenheid aan te leggen.
De gemeente heeft zich verbonden om zorg te dragen
voor de sloop van de bibliotheek en de verwijdering van
de bestrating van het parkeerterrein. Ten tijde van de
overdracht is de bibliotheek gesloopt, maar is de bestrating
nog niet verwijderd en is het terrein bovendien nog in
gebruik als parkeergelegenheid.
Volgens de Nederlandse btw-wetgeving is onder meer
sprake van een bouwterrein indien aan een
onbebouwd terrein bewerkingen hebben
plaatsgevonden met het oog op de
bebouwing van dit terrein. Op
grond van nationale rechtspraak
wordt sloop niet gezien als
een dergelijke bewerking,
waardoor na sloop alleen
nog niet gesproken
kan worden van een
bouwterrein voor de
btw.

Het Europese Hof van Justitie
benadrukt opnieuw dat voor het
antwoord op de vraag of sprake is van
een bouwterrein tevens van belang is wat
de intentie van partijen is, mits dit wordt
ondersteund door objectieve gegevens. Niet
alleen de vordering van de werkzaamheden
ten tijde van de levering, maar ook de
verplichting van de verkoper om na de levering
sloopwerkzaamheden te verrichten, is van belang
voor de btw-kwalificatie van de grond. Ook herhaalt
het hof dat alleen de levering van onbebouwde terreinen
die niet als ondergrond voor een opstal zijn bestemd
van het begrip bouwterrein mogen worden uitgesloten.
Voor het antwoord op de vraag of in geval van de
Woningstichting Maasdriel sprake is van een bouwterrein,
is van belang of aan de hand van objectieve gegevens die
de intentie van partijen ondersteunen blijkt dat het terrein
op het tijdstip van levering daadwerkelijk bestemd was
om te worden bebouwd.
Is er nu een bouwterrein na sloop?
Of als gevolg van de sloop alleen al een bouwterrein
ontstaat voor de btw, hangt af van het antwoord op
de vraag of het objectieve gegeven sloop op zichzelf
beschouwd leidt tot de conclusie dat het terrein bestemd
is voor bebouwing. Sloop op zichzelf beschouwd
rechtvaardigt die conclusie vermoedelijk niet. Er kan
immers ook gesloopt worden om andere redenen. Naast
sloop zal er dus een ander objectief gegeven moeten
zijn om de intentie tot bouw te ondersteunen. Daarbij
hoeft het niet noodzakelijk te gaan om één van de in
de btw-wetgeving genoemde objectieve gegevens,
zoals bewerkingen aan de grond of een toegekende
bouwvergunning. Ook de door Woningstichting
Maasdriel opgestelde bouwplannen kunnen, indien
daaruit duidelijk blijkt waar het bouwplan gerealiseerd
gaat worden, de intentie tot bouw ondersteunen.
Daardoor zal thans eerder dan voorheen het geval was,
sprake zijn van een bouwterrein voor de btw. Afhankelijk
van de bestemming van het terrein (voor btw-belaste
doeleinden of niet) kan dit voor- of nadelig zijn.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 2882611
mmerkx@deloitte.nl
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Legesheffing
Over het heffen van leges ter zake van specifieke,
met name gemeentelijke diensten bestaat regelmatig
onduidelijkheid. De legesregelingen voldoen niet altijd
aan de wettelijke eisen en zijn dan onverbindend. Een
overzicht van enkele recente rechtelijke uitspraken.
Gemeenten kunnen leges heffen. Dit zijn geen echte
belastingen, maar veeleer betalingen voor bepaalde door
de gemeente geleverde diensten. Over dergelijke leges
ontstaan regelmatig geschillen tussen belanghebbenden
en de gemeenten. Leges kunnen worden geheven voor:
• het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor
de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen
of van voor de openbare dienst bestemde werken
of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in
onderhoud zijn;
• het genot van door of vanwege de gemeente
verstrekte diensten;
• het geven van vermakelijkheden waarbij gebruik
wordt gemaakt van door of met medewerking van de
gemeente tot stand gebrachte of in stand gehouden
voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in
de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van de
gemeente getroffen wordt.
Hierna wordt op een aantal legeszaken ingegaan die de
afgelopen periode in de rechtspraak aan de orde zijn
geweest.

Leges en bouwvergunning
De situatie was als volgt. Een belanghebbende diende
in 2004 een bouwaanvraag in voor een eerste fase van
een bouwproject. Voor het in behandeling nemen van
deze aanvraag werd begin 2005 leges geheven. De
aangevraagde bouwvergunning voor de eerste fase was
eind 2005 evenwel nog niet verleend. Als gevolg daarvan
kon belanghebbende nog geen aanvraag voor de tweede
fase indienen. Een na 2005 ingediend verzoek zou door
gewijzigde regelgeving leiden tot hogere bouwkosten.
Belanghebbende verzocht daarom in december 2005 om
zijn aanvraag uit 2004 om te zetten in een aanvraag om
een reguliere bouwvergunning. De gemeente honoreerde
het verzoek. Vervolgens werd een (tweede) legesaanslag
opgelegd voor het in behandeling nemen van deze
aanvraag. De leges werden berekend naar de tarieven van
2004. Belanghebbende meende dat de aanslag op grond
hiervan diende te worden vernietigd nu het verzoek
om omzetting dateerde uit 2005 en het zou gaan om
een tweede primitieve aanslag. De gemeente was het
daarmee niet eens, zodat de rechter werd ingeroepen.
De Hoge Raad oordeelde dat de aanvraag eerste
fase is omgezet in een aanvraag om een reguliere
bouwvergunning, die is ingediend in 2005. Terecht zijn
daarvoor leges in rekening gebracht, aldus de rechter.
Van een tweede primitieve aanslag is geen sprake nu de
aanvraag in 2004 andersluidend was en geen betrekking
had op de bouwkundige aspecten. De aanvraag is in
2005 in behandeling genomen, zodat de (lagere) tarieven
van 2005 van toepassing zijn.
Leges voor Wob-verzoeken
De gemeente Landgraaf had ter voldoening aan een
verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van
Bestuur (hierna: Wob) werkzaamheden verricht. De
heffingsambtenaar heeft hiervoor van belanghebbende
leges geheven voor een bedrag van € 276,80. Door de
gemeente verrichte werkzaamheden kunnen worden
aangemerkt als diensten waarvoor leges kunnen worden
geheven indien die werkzaamheden rechtstreeks en in
overheersende mate verband houden met dienstverlening
ten behoeve van een individualiseerbaar belang.
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Houden de werkzaamheden in het kader van de
behandeling van een verzoek op grond van de Wob in
overheersende mate verband met een individualiseerbaar
belang? De Hoge Raad bevestigde dat volgens de Wob
overheidsinformatie in beginsel openbaar is, tenzij
andere, zwaarder wegende belangen dat beletten.
Deze openbaarheid dient het algemene belang van
een goede en democratische bestuursvoering. De
Wob bepaalt tevens dat een verzoeker bij zijn verzoek
geen belang hoeft te stellen. Daarin ligt besloten dat
het bestuursorgaan – in casu de gemeente – bij de
behandeling van een Wob-verzoek geen acht mag slaan
op het belang van de verzoeker bij het verzoek. Daarvan
uitgaande zijn de bedoelde werkzaamheden niet aan te
merken als diensten ter zake waarvan heffing van leges
niet mogelijk is.
Een gemeente die voor een Wob-verzoek kopieën van
documenten en uittreksels of samenvattingen van de
inhoud daarvan maakt, mag aan de verzoeker de kosten
daarvan wel in rekening brengen.
Legesheffing voor uittreksel GBA
Hof Den Bosch heeft vragen gesteld aan het Europese
Hof van Justitie over de legesheffing voor een uittreksel
uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Een
belanghebbende heeft aan de gemeente gevraagd welke
gegevens van belanghebbende waren opgenomen in
de GBA. De gemeente heeft hierop een gewaarmerkt
afschrift verstrekt uit de GBA. Tegelijkertijd heeft de
gemeente een bedrag van € 12,80 aan leges geheven.
Belanghebbende maakte hiertegen bezwaar. Het bezwaar
is afgewezen. De rechtbank heeft het beroep ongegrond
verklaard. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft
belanghebbende hoger beroep ingesteld. In geschil is of
het door de gemeente aan belanghebbende verstrekken
van deze informatie aan te merken valt als een dienst
waarover leges mag worden geheven. Naar het oordeel
van het hof is buiten redelijke twijfel dat de verstrekking
van de in de GBA opgenomen persoonsgegevens valt
onder de reikwijdte van de richtlijn die het recht van
betrokkenen waarborgt dat vrijelijk en zonder beperking,
met redelijke tussenpozen en zonder bovenmatige
vertraging of kosten, een verstrekking mogelijk is, in
begrijpelijke vorm, van de (persoons)gegevens die zijn
verwerkt, alsmede de beschikbare informatie over de

oorsprong van de gegevens. Het hof acht de volgende
lezingen van de tekst mogelijk:
(1) verstrekking van persoonsgegevens dient plaats te
vinden zonder bovenmatige (vertraging of) kosten;
(2) verstrekking van persoonsgegevens dient plaats te
vinden zonder (bovenmatige vertraging of) kosten.
De uitleg onder (1) zou toelaten dat voor de verstrekking
van persoonsgegevens kosten, zoals de onderhavige
leges, in rekening worden gebracht, mits die niet
bovenmatig zijn.
Bij de uitleg onder (2) zou het in rekening brengen van
enige kosten, zoals de onderhavige leges, niet mogelijk zijn.
Het hof ziet, gelet op het vorenoverwogene, aanleiding
om het Hof van Justitie van de Europese Unie te
verzoeken om een prejudiciële beslissing dienaangaande.
Deze zaak krijgt dus nog een vervolg.
Onverbindendheid legesverordening
De tarieven van legesverordeningen moeten dusdanig zijn
vastgesteld dat de geraamde baten de geraamde kosten
niet overschrijden: de zogenaamde opbrengstlimiet.
Bij de toetsing aan de opbrengstlimiet gaat het niet
om het kostendekkingspercentage per dienst of groep
van diensten, maar om de kostendekking van alle in de
verordening opgenomen diensten. Tussen de hoogte
van de geheven leges enerzijds en de omvang van de
van gemeentewege verstrekte diensten dan wel de
door de gemeente gemaakte kosten anderzijds is geen
rechtstreeks verband vereist. Dit wordt getoetst op
verordeningenniveau. Kostenoverschrijding of gebrek
aan transparantie in de kostenonderbouwing kan leiden
tot onverbindendheid van de verordening. De aanslagen
die dan nog niet onherroepelijk zijn vastgesteld, dienen
geheel te worden vernietigd.
Conclusie
De afgelopen twee jaar zijn er vele rechterlijke uitspraken
geweest die de gemeentelijke legesverordening
onverbindend hebben verklaard. Controle van
legesaanslagen is dus zinvol.
Mr. L.Y. Gramsbergen
088 2888615
lgramsbergen@deloitte.nl
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Verlaagd btw-tarief

voor renovatie en herstel woningen
Als onderdeel van een pakket maatregelen ter bestrijding
van problemen op de woningmarkt wordt het btw-tarief
voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee
jaar tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Het verlaagde
tarief geldt alleen voor de geleverde arbeid en niet voor het
gebruikte materiaal.
Het verlaagde tarief geldt voor de renovatie en het
herstel van woningen. Van renovatie of herstel is sprake
bij het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen
en onderhouden van (delen van) de woning. Indien een
onroerende zaak wordt verbouwd en daarbij een nieuwe
woning ontstaat, is geen sprake van renovatie of herstel
en geldt het algemene tarief van 21%. Bij het aanbrengen
van zaken aan de woning, waarbij de zaak eigendom
wordt van de eigenaar van de woning, mag het verlaagde
tarief van 6% worden toegepast. Gedacht kan worden
aan een cv-ketel of een dakkapel.
Het verlaagde tarief geldt voor woningen ouder dan
twee jaar. Woningen zijn onroerende zaken die bestemd
zijn voor permanente bewoning door particulieren. Ook
woonboten en woonwagens kunnen als woning worden
aangemerkt indien deze bestemd zijn voor permanente
bewoning en duurzaam op één plaats als woning worden
gebruikt.

Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en
tuinhekken vallen tevens onder het begrip woning
indien zij zich op hetzelfde perceel bevinden of tot
hetzelfde gebouwencomplex behoren. Niet vereist is
dat de eigenaar van de woning een particulier is. Het
verlaagde tarief kan dus ook worden toegepast op
huurwoningen die eigendom zijn van bijvoorbeeld een
woningbouwcorporatie.
Het verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeidskosten
en niet voor het materiaal. Dat betekent dat de
ondernemer een splitsing zal moeten maken tussen de
arbeidscomponent en het materiaal. Afspraken over
de verdeling van de ontvangen vergoeding over de
arbeidscomponent en het materiaal die in 2010-2011 met
de branche zijn gemaakt toen een vergelijkbare regeling
gold, hebben ook voor de huidige tariefsverlaging
gelding.
Tot slot
De tariefsverlaging geldt in de periode van 1 maart 2013
tot 1 maart 2014. Voor het antwoord op de vraag welk
tarief van toepassing is, is van belang wanneer de dienst
is afgerond. Is de dienst afgerond in de periode van
1 maart 2013 tot 1 maart 2014 dan geldt het verlaagd
tarief, ook indien voor 1 maart 2013 of na 1 maart
2014 nog facturering of betaling heeft plaatsgevonden/
plaatsvindt. Indien termijnen worden gefactureerd of
betalingen worden gedaan in de genoemde periode,
maar de dienst voor 1 maart 2013 of na 1 maart 2014 is
afgerond, kan geen aanspraak worden gemaakt op het
verlaagde tarief.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 2882611
mmerkx@deloitte.nl
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Geen dubbele bestraffing
EU-Handvest verbiedt bestraffing van een zelfde feit via zowel de bestuursrechtelijke, als de
strafrechtelijke weg, zo besliste het Hof van Justitie onlangs.
Niemand kan tweemaal worden vervolgd
of bestraft voor hetzelfde feit. Dit algemeen
aanvaarde strafrechtelijke beginsel is,
behalve in onze nationale strafwetgeving,
ook vastgelegd in het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en
de burgerlijke vrijheden en in het Handvest
van de grondrechten van de Europese
Unie (het EU-Handvest). Het EU-Handvest
zegt: “Niemand wordt opnieuw berecht of
gestraft in een strafrechtelijke procedure
voor een strafbaar feit waarvoor hij in de
Unie reeds onherroepelijk is vrijgesproken of
veroordeeld overeenkomstig de wet.”
Dubbele boetes
Omdat niet alleen de (straf)rechter straffen
kan opleggen, maar ook een bestuursorgaan
dat kan doen, met name in de vorm van
boetes die zeer hoog kunnen oplopen,
dreigt op dit niveau het gevaar van
dubbele bestraffing en geldt ook hier dat
niemand tweemaal kan worden beboet
voor hetzelfde feit. Dubbele bestraffing/
beboeting treedt ook op wanneer
eerst een boete is opgelegd door het
bestuursorgaan, bijvoorbeeld de fiscus, en
vervolgens de strafrechtelijke autoriteiten
wegens hetzelfde feit tot strafvervolging
overgaan. Dit overkwam een Zweedse
ondernemer die zich schuldig had gemaakt
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aan ernstige belastingfraude waardoor
de Zweedse schatkist inkomstenbelasting
en omzetbelasting was misgelopen. De
Zweedse belastingdienst legde hem
daarvoor boetes op waartegen geen beroep
is ingesteld. Vervolgens stelde het Zweedse
Openbaar Ministerie (OM) wegens hetzelfde
feit strafvervolging tegen hem in. Is de
handelwijze van het Zweedse OM in strijd
met het EU-Handvest? Deze vraag is door
de Zweedse strafrechter voorgelegd aan
het Hof van Justitie van de EU (het hof). Op
die vraag heeft het hof onlangs antwoord
gegeven. Het moest daarvoor eerst een
andere vraag beantwoorden, en wel die of
de aan hem voorgelegde situatie binnen het
kader van het EU-recht valt. De opgelegde
fiscale boetes en de strafvervolging houden
deels verband met het feit dat de betrokkene
zijn aangifteverplichtingen op btw-gebied
niet is nagekomen, aldus het hof. Die
verplichtingen houden rechtstreeks verband
met de Europese btw-richtlijn en met de
bestrijding van fraude die de financiële
belangen van de Unie schaadt. Daarmee
vallen de desbetreffende bepalingen binnen
het kader van het Unierecht en moeten
zij worden getoetst aan het EU-Handvest,
aldus het hof. Van een door die bepaling
verboden dubbele bestraffing is sprake als
de fiscale boetes strafrechtelijke sancties
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zijn. Dit is, zegt het hof, ter beoordeling aan
de Zweedse strafrechter. Bij die beoordeling
zijn drie criteria van belang: de juridische
kwalificatie van de beboetbare inbreuk naar
Zweeds recht, de aard van de inbreuk en de
aard en zwaarte van de op te leggen sanctie.
Als we kijken naar eerdere rechtspraak in
soortgelijke zaken van een andere Europese
rechter, het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens, ligt het naar onze mening
in de rede dat de Zweedse rechter de
opgelegde fiscale boetes zal aanmerken als
strafsancties. Dat leidt dan tot de conclusie
dat de ingestelde strafvervolging in strijd is
met het EU-Handvest.
Tot slot
Het oordeel van het hof geldt, naar wij
aannemen, ook voor Nederlandse boeteen strafbepalingen, gericht op het niet
nakomen van aangifteverplichtingen
voor de omzetbelasting. En vermoedelijk
ook voor Nederlandse boete- en
strafbepalingen, gericht op het niet
nakomen van betalingsverplichtingen voor
de omzetbelasting.
Dr. E.B. Pechler
088 2880280
epechler@deloitte.nl
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Deloitte Academy verzorgt Leergangen, masterclasses en cursussen op het
gebied van Consumer Business, Energy, Resources & Transportation, Financial
Services, Manufacturing, Real Estate, Technologie, Media en Telecommunicate,
Public Sector, accountancy en belastingadvies. Hiermee richten wij ons op
allerlei professionals die werkzaam zijn binnen deze sectoren.
Onze professionals zijn uw docenten. Zij delen hun kennis uit de praktijk
met u. Ons cursusaanbod onderscheidt zich dan ook door actualiteit en
effectiviteit. Het beperkte aantal deelnemers per cursus biedt veel ruimte
voor interactie tussen docent en cursist in een stimulerende en prettige sfeer.
De Deloitte Academy organiseert binnenkort de volgende cursussen:
• Werkkostenregeling, vanaf 2 juli 2013
• CISSP-ISSAP Certificering, 26 augustus 2013
• HackLab: Malware Analysis, 9-11 september 2013
•	Masterclass Tax Accounting; Financial Instruments, 16 september 2013
• HackLab: Hands-on Hacking, 16-20 september 2013
• HackLab: Introductie Cybercrime, 16, 17 en 18 september 2013
• US International Tax, 24 september 2013
• Tax Accounting (NL-versie), 29 en 30 oktober 2013
• CISSP Certificering, 11-15 november 2013
•	Masterclass Tax Accounting; Disclosure of Interests in Other Entities,
25 november 2013
Meer informatie
Voor meer informatie over Deloitte Academy en de cursussen verwijzen wij
u naar onze website, www.deloitte.nl/academy. Ook kunt u bellen naar
088 2889333.
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