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Voorwoord
Fiscale hervorming

H

et najaar is traditioneel een drukke
fiscale periode. In de eerste plaats
verschijnt over enkele weken het
Belastingplan 2015, het eerste
fiscale plan dat onder leiding van
de huidige staatssecretaris van Financiën Wiebes tot
stand komt. We weten tot op heden weinig van zijn
fiscale gedachtengoed, maar het afgelopen half jaar
heeft wel duidelijk gemaakt dat het niet iemand is
die pas op de plaats maakt. Wat dat betreft valt er
dus het nodige te verwachten. Daarnaast heeft hij
aangegeven nu echt te komen met een reactie op
de voorstellen van de Commissie Van Dijkhuizen en
heeft hij daaraan tevens het voornemen gekoppeld
met een veel omvangrijkere herzieningsoperatie
te komen. Dat belooft dus wat, zij het dat een
dergelijke operatie in deze kabinetsperiode niet
meer zal kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor is
de tijd dat dit kabinet nog te gaan heeft te kort.
De hoofdrichting van de herzieningsoperatie is
wel duidelijk en daarover bestaat ook politieke
consensus: de belasting op arbeid moet omlaag.
Daar kan men het eigenlijk alleen maar mee eens
zijn. Momenteel is de lastendruk op arbeid ongeveer
€ 145 miljard: € 45 miljard loonbelasting en € 100
miljard premies sociale verzekeringen. Dat is (veel
te) veel. De consensus ten aanzien van de richting
van een belastingherziening mag er dan zijn, dat
geldt niet voor de financiering ervan. Ten eerste is
een probleem dat elke belastingherziening gepaard
moet gaan met ‘smeergeld’: de overheid moet
er zelf wat geld in stoppen, in principe ten koste
van het financieringstekort of door te bezuinigen
op uitgaven. Dat laatste lijkt onmogelijk en het
eerste stuit stellig op grote weerstand van de
Europese Commissie die immers niets wil weten
van een toenemend begrotingstekort. Niettemin
blijkt hier wellicht toch wel wat ruimte te zitten
als de economie in voldoende mate aantrekt. Het
tweede probleem is groter: welke belastingen
moeten omhoog om de belastingen op arbeid
te verlagen. De linkerkant van het kabinet denkt
stellig aan het verhogen van de belasting op

vermogen. Voor de rechterkant van het kabinet is
belastingverhoging al helemaal geen optie en zal
men het vooral willen zoeken in het terugdringen
van de overheidsuitgaven. En dan hebben we
nog de gedoogpartijen waarvan het fiscale beeld
onduidelijk is. Wat mij betreft staat een ding wel
vast: geld weghalen bij vermogen is geen haalbare
kaart. Het belangrijkste argument daarvoor is
dat vermogen als grondslag veel te smal is om
een substantiële belastingopbrengst mee te
realiseren. Het verhogen van de box 3-heffing, de
invoering van een vermogensbelasting of van een
vermogenswinstbelasting levert allemaal veel te
weinig op om een zeer substantiële verlaging van
de belastingdruk op arbeid te bewerkstelligen.
Een ander mogelijkheid, het belasten van
pensioenvermogen, is ook niet reëel. Het betekent
immers dat later (nog) meer pensioenpremies
moeten worden gestort, mede gelet op de lage
rendementen en de toenemende vergrijzing. Die
extra premies drukken uiteraard op arbeid en dat
willen we nu juist niet. Wat dan wel? Men zou
kunnen denken aan een verhoging van het tarief van
de vennootschapsbelasting maar die hebben we de
afgelopen jaren nu juist verlaagd ten behoeve van
een betere concurrentiepositie. Een reëel alternatief
is een verhoging van de btw en het ineenschuiven
van het lage en het hoge btw-tarief. Daarnaast is
een stevige bezuiniging op de toeslagen mogelijk.
Tot slot meen ik dat de hypotheekrenteaftrek moet
worden afgeschaft. In andere landen bestaat zelden
een dergelijke aftrek en is het eigenwoningbezit
(veel) hoger dan in Nederland. Met bovenstaande
operatie kan men met enige goede wil € 20 miljard
ophalen. Dat bedrag kan dan een nuttige bijdrage
leveren om de druk op arbeid te verlagen en onze
concurrentiepositie te verbeteren.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Belastingplicht
vennootschapsbelasting
overheidsondernemingen
De regering wil overheidsinstellingen die ondernemingsactiviteiten
verrichten in zoverre onder de vennootschapsbelasting brengen.
Dit gebeurt overigens onder druk van de EU. Erg effectief is
dat niet: de beoogde opbrengst is € 0 en het levert enorm veel
uitvoeringscomplicaties op.
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In april 2014 heeft de regering een conceptwetsvoorstel
met toelichting gepubliceerd in het kader van
een zogenoemde ‘internetconsultatie’. Indien dit
conceptwetsvoorstel doorgang vindt, worden
overheidsondernemingen belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting, tenzij een
vrijstelling van toepassing is. Dit geldt zowel voor
ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen
(directe overheidsondernemingen), als voor
overheidsondernemingen die in een privaatrechtelijke
rechtspersoon zijn ondergebracht (indirecte
overheidsondernemingen).

Overheidsondernemingen
Op basis van de huidige wet is er in beginsel
geen vennootschapsbelastingplicht voor
overheidsondernemingen. In de nieuwe regeling geldt
echter voor elke onderneming van een overheidslichaam
in beginsel vennootschapsbelastingplicht. Of de
onderneming al dan niet in een afzonderlijke
rechtspersoon is ondergebracht is niet relevant. Wanneer
is nu sprake van een onderneming in fiscale zin? Voor de
beoordeling of de activiteiten die verricht worden fiscaal
als een onderneming kwalificeren wordt gekeken naar de
rechtspraak. Er moet sprake zijn van:

Het wetsvoorstel heeft ten doel mogelijke
concurrentieverstoringen tussen private ondernemingen
en daarmee concurrerende overheidsondernemingen
weg te nemen en komt mede voort uit een onderzoek
van de Europese Commissie naar mogelijke staatssteun.
De Europese Commissie heeft Nederland in mei 2013
verzocht haar regelgeving binnen een termijn van
18 maanden aan te passen. Hierna gaan wij in op de
kernpunten van de nu voorgestelde regeling.

1.
2.
3.
4.

een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal
deelname aan het economisch verkeer
een winstoogmerk
een (geobjectiveerde) winstverwachting

Daarnaast worden overheidslichamen belastingplichtig
voor alle activiteiten waarmee in concurrentie wordt
getreden met belastingplichtige ondernemingen.
Binnen een publiekrechtelijk overheidslichaam kan meer
dan een onderneming aanwezig zijn. Deze worden elk
afzonderlijk belastingplichtig. Winsten en verliezen van
de verschillende ondernemingen kunnen dus niet met
elkaar worden gesaldeerd. Dit is wel mogelijk als de
verschillende ondernemingen worden ingebracht in één
bv. Anders dan in een eerder voorstel van de regering
bestaat er overigens geenszins de verplichting om
belaste activiteiten onder te brengen in een afzonderlijke
rechtspersoon.

Vrijstellingen
In het conceptwetsvoorstel zijn diverse vrijstellingen
opgenomen. De vrijstellingen gelden zowel voor
directe overheidsondernemingen als voor indirecte
overheidsondernemingen. Er bestaat een integrale
vrijstelling voor overheidsbedrijven die voor ten minste
90% vrijgestelde activiteiten verrichten, waarbij met de
niet-vrijgestelde activiteiten een winst wordt behaald
die in het betreffende jaar maximaal € 15.000 bedraagt.
In dat geval zijn alle activiteiten volledig vrijgesteld. De
integrale vrijstelling geldt ‘automatisch’ indien aan alle
voorwaarden is voldaan.

De regering heeft ten slotte voorgesteld om de
havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland,
Groningen en het Havenschap Moerdijk voorlopig buiten
de heffing te houden totdat er op Europees niveau een
gelijk speelveld ontstaat. Hiermee wordt voorkomen dat
oneerlijke concurrentie ontstaat, omdat andere Europese
havens niet altijd belastingplichtig zijn of gesubsidieerd
worden. De Europese Commissie heeft al laten weten
daarmee niet akkoord te zijn. Voor ondernemingen in
de gas-, elektriciteit- en warmtesector alsmede voor
ondernemingen in de afvalverwerkende sector zijn geen
vrijstellingen opgenomen.

Indien niet aan bovengenoemde eisen wordt voldaan,
kan op verzoek een partiële vrijstelling worden verkregen
voor de vrijgestelde activiteiten. Het gaat daarbij
onder andere om interne ondersteunende activiteiten,
activiteiten die verband houden met de uitoefening van
een overheidstaak of publiekrechtelijke bevoegdheid
en activiteiten van bepaalde samenwerkingsverbanden
tussen publiekrechtelijke rechtspersonen (al dan niet via
een privaatrechtelijke rechtspersoon).

Inwerkingtreding
Het is de bedoeling dat het definitieve wetsvoorstel op
Prinsjesdag 2014 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
De regeling vindt vervolgens voor het eerst toepassing in
het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016.

Belastingplichtigen van wie de activiteiten voor minimaal
90% bestaan uit het geven van onderwijs of het
verrichten van onderzoek zijn integraal vrijgesteld indien
dat onderwijs of onderzoek voor ten minste 90% door
het Rijk wordt bekostigd en de met niet-vrijgestelde
activiteiten behaalde winst in een jaar maximaal € 15.000
bedraagt. Indien niet aan deze voorwaarden wordt
voldaan, kan op verzoek een partiële vrijstelling worden
verkregen voor de hierboven genoemde onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten. Voor academische ziekenhuizen
geldt een vrijstelling voor de werkzaamheden die bij wet
aan haar zijn opgedragen.

Al met al is dit een enorme operatie. Het is een zeer
complex proces vast te stellen wanneer er wel en
geen onderneming is en hoe groot de onderneming
is. Opvallend is ook dat het wetsvoorstel per saldo
niet tot enige opbrengst leidt. De reden daarvoor is
uiteraard dat de opbrengsten van overheidsbedrijven
nu ook de overheid al ten goede komen. Wel zal
de verdeling van de opbrengsten fundamenteel
veranderen: de vennootschapsbelasting komt immers
alleen terecht bij het ministerie van Financiën terwijl de
huidige opbrengsten terecht komen bij de individuele
overheidsinstellingen zelf. Dat zal stellig nog tot diverse
‘gevechten’ tussen overheidsinstellingen gaan leiden. Veel
werk dus om kennelijk te komen tot een evenwichtige
concurrentiepositie. De vraag is of al dat werk daar wel
tegen op weegt.

Mr. M.C. Brocatus
088 288 4274
mbrocatus@deloitte.nl
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Compartimenteringsreserve

Reeds eerder is in Taxtueel aandacht besteed aan het
wetsvoorstel ‘compartimenteringsreserve’, dat in het voorjaar
van 2013 bij de Tweede Kamer is ingediend. Recentelijk is
het wetsvoorstel gewijzigd door de indiening van een tweede
nota van wijziging. Dit hangt samen met een wijziging van de
Moeder-dochterrichtlijn. Hierna gaan wij daar op in.
Sfeerovergang
Het wetsvoorstel beoogt compartimentering in
de deelnemingsvrijstelling wettelijk te regelen.
Compartimentering betekent dat de heffing op
het tijdstip waarop de voordelen worden genoten
afhankelijk is van het regime dat van toepassing was
op het tijdstip waarop de voordelen zijn ontstaan.
Het gaat dan altijd om situaties van ‘sfeerovergang’:
op enig tijdstip wordt de deelnemingsvrijstelling op
het belang van toepassing of op enig tijdstip is de
deelnemingsvrijstelling niet meer van toepassing. De
compartimenteringsleer leidt er bijvoorbeeld toe dat
een boekwinst bij vervreemding van aandelen op een
tijdstip waarop de deelnemingsvrijstelling niet van
toepassing is, toch onder de deelnemingsvrijstelling valt
voor zover de bij verkoop gerealiseerde stille reserve is
ontstaan in een periode waarin de deelnemingsvrijstelling
wel van toepassing was. De compartimenteringsleer
is ontwikkeld door de Hoge Raad, meest recentelijk in
een arrest van medio 14 juni 2013. Hierbij oordeelde
de Hoge Raad dat de compartimenteringsleer
geen toepassing vindt als de sfeerovergang in de
deelnemingsvrijstelling is veroorzaakt door een wijziging
van de deelnemingsvrijstelling (regelcompartimentering).
Volgens de Hoge Raad is compartimenteren alleen
verplicht als de sfeerovergang is veroorzaakt door een
wijziging van de feiten (feitencompartimentering),
bijvoorbeeld als door bijkoop van aandelen het belang op
dat tijdstip gaat voldoen aan het bezitsvereiste van een
deelneming (> 5%). Het wetsvoorstel beoogt behalve
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feitencompartimentering ook regelcompartimentering
wettelijk te regelen. Tevens wordt met het wetsvoorstel
geregeld dat ook bij ontvangst van dividend dient te
worden gecompartimenteerd. Dat was op grond van de
rechtspraak niet duidelijk. Kort gezegd is het effect van
het wetsvoorstel dat heffing plaatsvindt bij vervreemding
van de aandelen conform het fiscale regime zoals dat
luidde op het moment dat het voordeel is gegenereerd.
Kern
Zoals gezegd is het wetsvoorstel nu gewijzigd. De kern
van het wetsvoorstel is echter overeind gebleven: als zich
een sfeerovergang in de deelnemingsvrijstelling voordoet,
moet de belastingplichtige die het belang houdt een
compartimenteringsreserve vormen ter grootte van het
verschil tussen de waarde in het economische verkeer en
de boekwaarde van de deelneming. Bij een overgang van
een belast belang naar een vrijgestelde deelneming moet
een belaste compartimenteringsreserve worden gevormd.
Bij een overgang van een vrijgestelde deelneming
naar een belast belang moet de belastingplichtige
een onbelaste compartimenteringsreserve vormen.
Als dan later het belang wordt verkocht, moet
de compartimenteringsreserve aan de winst
worden toegevoegd. In het geval van een belaste
compartimenteringsreserve leidt die toevoeging tot
heffing over het verschil tussen de waarde in het
economische verkeer en de boekwaarde op het tijdstip
van sfeerovergang. Deze opzet is niet anders geworden
door de tweede nota van wijziging.

Afboeken
De wijziging ziet met name op dividend. Waar dividend in
de oorspronkelijke opzet als zodanig in de heffing moest
worden betrokken (waarbij dus compartimentering zou
worden toegepast) verloopt in de nieuwe systematiek
de heffing over dividend technisch op een andere
manier. Bij ontvangst van dividend dat toerekenbaar
is aan de periode vóór de sfeerovergang, moet men
voortaan dit dividend verplicht afboeken ten laste van de
boekwaarde van het desbetreffende belang. Tegelijk valt
de compartimenteringsreserve voor eenzelfde bedrag
vrij. Betreft dat een belaste compartimenteringsreserve
(dus in het geval het dividend toerekenbaar is aan een
belaste periode vóór de sfeerovergang), dan is die
vrijval belast. Het materiële resultaat is hetzelfde: de
belastingplichtige zal in beginsel vennootschapsbelasting
moeten betalen over het bedrag van de dividenduitkering
die toerekenbaar is aan de belaste periode.

wordt op dat tijdstip de Moeder-dochterrichtlijn niet meer
toegepast. Uiteraard kunnen belastingplichtigen zich
daartegen verzetten door het standpunt in te nemen dat
ook de vrijval van de reserve op grond van de Moederdochterrichtlijn moet worden vrijgesteld. Materieel wordt
immers het dividend belast. Als dat standpunt wordt
ingenomen moet men welhaast zeker tot en met het Hof
van Justitie doorprocederen om gelijk te krijgen. Mocht
men na jaren procederen gelijk krijgen, dan regelt het
wetsvoorstel dat de belaste compartimenteringsreserve
alsnog wordt verhoogd met het (aldus) vrijgestelde
bedrag. Hierdoor moet over het bedrag van het dividend
vennootschapsbelasting worden betaald als bij de latere
verkoop van het belang die reserve in de winst vrijvalt.
Alleen een nieuwe gang naar het Hof van Justitie kan
dat beletten. Het ministerie van Financiën rekent er
vermoedelijk op dat niemand over een dergelijke lange
adem beschikt.

Verdedigingswallen
Hoewel dat niet met zoveel woorden in de toelichting
is te lezen, probeert het ministerie van Financiën
met de nieuwe systematiek niet één, maar twee
verdedigingswallen op te trekken voor de in de lucht
hangende discussie over de toepassing van de Moederdochterrichtlijn. Deze Europese richtlijn verplicht in
EU-verhoudingen om ontvangst van dividend bij een
belang van ten minste 10% in de dochtervennootschap
vrij te stellen dan wel daarvoor een tax credit te verlenen.
Omdat de Nederlandse compartimenteringsleer in
EU-verband (waarschijnlijk) niet geldt, moet die vrijstelling
ook worden verleend als het dividend betrekking heeft
op een belaste periode van vóór de sfeerovergang. In de
oorspronkelijke voorgestelde regeling werd de vrijstelling
dan ook verleend. Wel zou in die regeling de vrijstelling
worden teruggenomen door een dienovereenkomstig
hogere heffing bij verkoop. Of dat vanuit EU-perspectief
geoorloofd zou zijn, was al een discussiepunt. In feite
zou hierdoor immers de toepassing van de Moederdochterrichtlijn op het dividend materieel worden
teruggenomen bij verkoop. Doordat het dividend niet
meer als zodanig in de heffing wordt betrokken, maar
de heffing via een vrijval van een fiscale reserve verloopt,

Personeelswisseling
Hoe loopt het verder met dit wetsvoorstel uit 2013?
De nu afgeronde schriftelijke behandeling is behoorlijk
traag verlopen. Daar zal niet in de laatste plaats de
personeelswisseling op de post van staatssecretaris
van Financiën debet aan zijn. De plenaire behandeling
in de Tweede Kamer zal pas dit najaar plaatsvinden.
Daarna moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog
behandelen. Dus het duurt naar verwachting nog wel
even tot het Staatsblad verschijnt met daarin de nieuwe
compartimenteringsregeling. Als het wetsvoorstel in zijn
huidige vorm wordt aangenomen, heeft de vertraging
echter geen materiële gevolgen voor het tijdstip van
inwerkingtreding. Het wetsvoorstel heeft immers formele
terugwerkende kracht tot en met 14 juni 2013 en
daarnaast onbeperkte materiële terugwerkende kracht.
Ook voor sfeerovergangen uit het (verre) verleden is men
verplicht om een compartimenteringsreserve te vormen.
Alleen voordelen die vóór 14 juni 2013 zijn genoten vallen
volledig onder het oude recht.
Mr. M.H.C Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl
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Geen voorziening
bij globalisatieregeling
Globalisatieregeling voor btw-schuld kan niet leiden tot
de vorming van een voorziening.
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Voorziening
De fiscale winstbepaling van ondernemingen wordt
geregeerd door goed koopmansgebruik, dat onder
andere de toerekening van baten en lasten aan de jaren
waarop zij betrekking hebben, dicteert. Binnen deze
door rechters nader ingekleurde norm past het dat
men zich niet rijker rekent dan men daadwerkelijk is.
Winstneming mag derhalve worden uitgesteld totdat
winsten daadwerkelijk zijn behaald. Verliezen mogen
daarentegen al in aftrek worden gebracht wanneer zij
worden voorzien.
Een bijzondere loot aan de stam van goed
koopmansgebruik vormen voorzieningen. Een voorziening
is een anticipatiepost waarbij toekomstige uitgaven naar
het heden worden teruggeschoven en ten laste van de
huidige winst worden gebracht. Door een voorziening
te vormen, worden kosten dus als het ware naar voren
gehaald en op de winst van de onderneming in mindering
gebracht vóórdat de daarmee corresponderende uitgaven
zich hebben voorgedaan.

Eind jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de Hoge Raad
in het zogenoemde Baksteen-arrest de voorwaarden
voor de vorming van een voorziening verduidelijkt. Kort
gezegd kunnen belastingplichtigen een voorziening
vormen wanneer is voldaan aan een drietal voorwaarden.
Ten eerste dienen toekomstige uitgaven hun oorsprong
te vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben
voorgedaan in de periode voorafgaand aan balansdatum
(oorsprongsvoorwaarde). In lijn hiermee geldt dat de
toekomstige uitgaven overigens ook toerekenbaar moeten
zijn aan die periode vóór balansdatum (toerekenings- of
goed koopmangsgebruikvoorwaarde). Als laatst is er
een redelijke mate van zekerheid over vereist dat de
toekomstige uitgaven zich daadwerkelijk zullen voordoen
(redelijkezekerheidsvoorwaarde). Het is het niet-voldoen
aan de eerstgenoemde “oorsprongsvoorwaarde” waarop
de vorming van een voorziening in een recent arrest van
de Hoge Raad terecht bleek te zijn geweigerd.

Taxtueel nr 3 • 2014

9

Globalisatieregeling
De zaak voor de Hoge Raad betrof een natuurlijke
persoon (hierna: belanghebbende) die in de vorm van
een eenmanszaak een onderneming op het gebied van
de in- en verkoop van kunst en bemiddeling daarbij
dreef. Daarnaast hield belanghebbende zich bezig
met advisering op dat terrein. Voor de berekening van
de ter zake van de levering van kunstvoorwerpen te
betalen omzetbelasting, hanteerde belanghebbende
sinds 1995 de zogenoemde globalisatieregeling. Kort
gezegd, voorziet deze regeling in een methode op
basis waarvan de in een aangiftetijdvak over de in- en
verkoop verschuldigde omzetbelasting wordt bepaald
door het verschil van de totaal in een tijdvak verrichte
leveringen en inkopen. Naast de globalisatieregeling kent
het Nederlandse systeem van omzetbelasting tevens
de zogenaamde “margeregeling”, waarbij ter bepaling
van de in een tijdvak verschuldigde omzetbelasting de
winstmarges per individueel goed worden vastgesteld.
De keuze voor één van beide systemen kan, kan onder
omstandigheden periodieke voor-, dan wel nadelen
veroorzaken. De globalisatieregeling brengt bijvoorbeeld
mee dat er in tijdvakken met relatief lage verkopen en/of
hoge inkopen verhoudingsgewijs minder omzetbelasting
wordt betaald ten opzichte van de omzetbelasting die
onder de margeregeling zou zijn verschuldigd. In de
spiegelbeeldige situatie van relatief hoge verkopen en/of
relatief lage inkopen, ontstaat juist een nadeel: alsdan is
ten opzichte van de margeregeling meer omzetbelasting
verschuldigd.
Ter ondervanging van dit nadeel heeft belanghebbende
per ultimo 2005 een voorziening gevormd in verband met
toekomstig verschuldigde omzetbelasting. De voorziening
beloopt het verschil tussen de omzetbelasting die zou
zijn verschuldigd bij de (veronderstelde) toepassing van
de margeregeling en de globalisatieregeling, berekend
over een periode van tien jaren. In geschil is of deze
voorziening terecht is gevormd en of het bedrag van deze
passiefpost daarmee terecht ten laste van het resultaat is
gebracht.
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Oordeel rechter
Hof Amsterdam overweegt in hoger beroep dat het
belanghebbende in 1995 vrijstond om te kiezen voor
toepassing van de globalisatieregeling. Het temporele
voordeel dat de keuze voor deze methode in vergelijking
van een ander regime, bijvoorbeeld de margeregeling,
oplevert, behoort volgens het hof in beginsel tot de
winst van het jaar waarin dat voordeel zich voordoet.
Het hof ziet ook geen grond voor het in aanmerking
nemen van de omzetbelasting die verband zou houden
met toekomstige verkopen en die na balansdatum
verschuldigd wordt. Volgens het hof geeft het geen pas
om door middel van een voorziening rekening te houden
met omzetbelasting die verschuldigd is na balansdatum
en die verband houdt met mogelijke (en niet met redelijke
zekerheid vastgestelde of vast te stellen) toekomstige
verkopen van aanwezige voorraad.
De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van Hof
Amsterdam. De cassatierechter benadrukt dat het
periodieke nadeel dat de globalisatieregeling kan
veroorzaken zijn oorsprong vindt in relatief hoge
verkopen in het betreffende tijdvak. Het oordeel van
het hof dat berust op het uitgangspunt dat uitgaven in
verband met toekomstig af te dragen omzetbelasting
hun oorsprong vinden in toekomstige verkopen, is dan
ook juist. Hetzelfde geldt volgens de Hoge Raad voor het
oordeel dat goed koopmansgebruik niet toestaat om ter
zake van deze (toekomstige) uitgaven een voorziening te
vormen. Voor de vorming van een voorziening is immers
vereist dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong
vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben
voorgedaan in de periode voorafgaand aan balansdatum.

L.W.D. Wijtvliet Msc
088 288 4593
lwijtvliet@deloitte.nl
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Herinvesteren in
fraus legis
Op een legale manier geen belasting betalen,
dat is een erg lonkend perspectief. Maar ook
iets waartegen de wetgever alles uit de kast
haalt. In de zaken die hier besproken worden
lijkt de wetgever daarin te falen, maar schiet
de Hoge Raad te hulp.
De zaken waar het hier om gaat betreffen de
“herinvesteringsreserve” of “HIR”. Wanneer iemand
als ondernemer producten verkoopt met winst moet
daarover belasting worden betaald, zoveel is duidelijk.
Datzelfde geldt ook wanneer de ondernemer een door
hem in de onderneming gebruikt bedrijfsmiddel verkoopt
en daarbij winst behaalt. In dat laatste geval kan belasting
betalen echter zeer bezwaarlijk zijn, namelijk wanneer de
opbrengst van de verkoop van het bedrijfsmiddel nodig is
om een nieuw, vervangend bedrijfsmiddel te kopen. Voor
deze situaties is de HIR bedacht.
Wanneer een ondernemer winst behaald bij de verkoop
van een bedrijfsmiddel, dan mag hij er voor kiezen deze
winst te parkeren in een HIR. De winst die in een HIR
wordt gestopt wordt niet belast, op voorwaarde dat de
ondernemer deze pot binnen zekere tijd gebruikt om een
nieuw bedrijfsmiddel te kopen. De HIR moet bovendien
als “eerste afschrijving” op de boekwaarde van het
nieuwe bedrijfsmiddel in mindering worden gebracht.
De fiscale boekwaarde van de nieuwe investering wordt
dus meteen verlaagd met het bedrag van de HIR: de
afschijvingsgrondslag wordt daardoor ook lager.
Rommelen met de HIR
Een bv met een HIR is een aantrekkelijk handelsobject,
zeker in de wereld van het vastgoed, waar de
afschrijvingstermijnen heel lang zijn. Deze handel in
HIR-vennootschappen was de wetgever een doorn in het

oog. Er werd dus reparatiewetgeving tot stand gebracht.
De bedoeling hiervan was, dat een HIR belast moet
vrijvallen als er een belangrijke aandeelhouderswisseling
plaatsvindt. In haar oorspronkelijke vorm (de wet is
inmiddels aangepast) was sprake van een dubbelzinnige
formulering. Bij letterlijke interpretatie gold de reparatie
niet wanneer de vorming van de HIR, de verkoop van de
aandelen en het gebruik van de HIR allemaal in hetzelfde
jaar plaatsvond.
Met name in de wereld van het vastgoed werd driftig
geprobeerd dit lek te benutten, wat leidde tot de vijf
zaken waar het hier om draait. Om heel kort te gaan: de
Hoge Raad erkent dat de oude wettekst tekort schiet.
Hij neemt echter zijn toevlucht tot een heel krachtig
middel: fraus legis. Ook al vallen deze transacties buiten
het bereik van de letterlijke wettekst, zij zijn in strijd met
doel en strekking van de wet en worden daarmee toch
onder het bereik van de wettekst gebracht. Met alleen de
constatering dat sprake is van strijd met doel en strekking
van de wet is de Hoge Raad er nog niet. Om fraus legis te
kunnen toepassen moet er bovendien sprake zijn van een
“verijdelingsmotief”: De doorslaggevende reden voor het
samenstel van transacties is gelegen in de wens belasting
te ontwijken. Of er sprake is van een verijdelingsmotief
is een feitelijke vraag. Omdat de Hoge Raad niet over de
feiten mag oordelen wordt een aantal van deze zaken
terug verwezen naar een lagere rechter voor nader
feitenonderzoek. De uitkomst laat zich echter raden.
Deze zaken zijn opmerkelijk, omdat wij altijd hebben
geleerd dat reparatiewetgeving “eng” moet worden
geïnterpreteerd. Men zou ervan uit mogen gaan dat de
wetgever alle gevallen die zij had willen repareren onder
ogen heeft gezien en de wettekst daarop heeft ingericht.
Er zou dan weinig ruimte zijn om buiten de letterlijke tekst
te treden, laat staan voor de nucleaire optie: toepassing
van fraus legis. Niet dus. De Hoge Raad blijkt bereid in dit
soort evidente gevallen ook naar doel en strekking van de
wet te kijken en waar nodig fraus legis in te zetten.
Mr. F. Bracht
088 288 0339
fbracht@deloitte.nl
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Fiscale eenheidsregime

in strijd met EU-recht
Aan het begin van de zomer heeft het Hof
van Justitie uitspraak gedaan in een zaak
aangaande het Nederlandse fiscale
eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting.
Als gevolg hiervan zal de Nederlandse wetgever
het toepassingsbereik van de fiscale eenheid
moeten verruimen.
12

Fiscale eenheid
In Nederland gevestigde vennootschappen kunnen er
voor de vennootschapsbelasting op verzoek voor kiezen
om een fiscale eenheid aan te gaan. Het gevolg is dat
deze vennootschappen worden behandeld alsof zij één
belastingplichtige zijn voor de vennootschapsbelasting.
Een belangrijk voordeel is dat belasting wordt geheven
over het geconsolideerde resultaat, waardoor verliezen
van de ene vennootschap verrekend kunnen worden met
de winsten van een andere vennootschap. Bovendien zijn
interne transacties binnen de gevoegde vennootschappen
niet zichtbaar en hoeft er slechts één belastingaangifte
gedaan te worden.

Op basis van de wet is een fiscale eenheid in beginsel
alleen mogelijk tussen in Nederland gevestigde
vennootschappen. De moedermaatschappij dient daartoe
een juridisch en economisch belang van ten minste 95%
in de dochtermaatschappij te bezitten. Indirect verbonden
vennootschappen, zoals kleindochtermaatschappijen
en zustermaatschappijen, kunnen slechts in een fiscale
eenheid worden gevoegd indien ook de verbindende
vennootschap daar deel van uitmaakt. Het is dus vereist
dat er sprake is van een ononderbroken keten van in
Nederland gevestigde lichamen.
Casus
Het Hof van Justitie is door het Gerechtshof Amsterdam
gevraagd te oordelen of de laatstgenoemde voorwaarde
in overeenstemming is met het EU-recht. Het betrof de
volgende specifieke situaties:
• een in Nederland gevestigde moedermaatschappij
met een eveneens in Nederland gevestigde
kleindochtermaatschappij die rechtstreeks werd
gehouden door een in Duitsland gevestigde
tussenhoudster; en
• twee in Nederland gevestigde zustermaatschappijen
die werden gehouden door een in Duitsland
gevestigde gemeenschappelijk moedermaatschappij.
Er was een fiscale eenheid aangevraagd voor louter de
in Nederland gevestigde vennootschappen: (i) moederkleindochter en (ii) zuster-zuster. De Belastingdienst
heeft deze verzoeken afgewezen. De eerstgenoemde
procedure werd overigens door Deloitte gevoerd namens
belanghebbende.
Hof van Justitie
Het Hof van Justitie oordeelde dat de Nederlandse
wetgeving inbreuk maakt op de vrijheid van vestiging,
aangezien door het niet toelaten van de fiscale eenheden
grensoverschrijdende situaties nadeliger worden
behandeld dan puur binnenlandse situaties. Inbreuk op de
vrijheid van vestiging is echter toegestaan zolang sprake
is van een rechtvaardigingsgrond. Het Hof van Justitie

meent dat rechtvaardiging in deze zaak niet mogelijk is.
Eén van de rechtvaardigingsgronden die door de
Nederlandse regering werd aangedragen was dat het
toelaten van een fiscale eenheid in de bovengenoemde
situaties mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot dubbele
verliesverrekening. Dit zou zich bijvoorbeeld voordoen bij
een afwaarderingsverlies op de buitenlandse niet in de
fiscale eenheid opgenomen tussenhoudster. Het Hof van
Justitie maakt hier korte metten mee door te stellen dat
een dergelijk afwaarderingsverlies nimmer terecht kan
komen bij de Nederlandse moedervennootschap door
de werking van de Nederlandse deelnemingsvrijstelling.
Daaruit blijkt dat het Hof van Justitie de Nederlandse
deelnemingsvrijstelling niet goed heeft doorgrond,
aangezien – onder voorwaarden – liquidatieverliezen
wel ten laste van de winst kunnen komen. Hoe dan ook,
volgens het Hof van Justitie is het Nederlandse fiscale
eenheidsregime in strijd met het EU-recht. Het mag niet
uitmaken of de verbindende vennootschap in een andere
EU-lidstaat is gevestigd. De beslissing geldt voor beide
hierboven genoemde gevallen.
Gevolgen van het arrest
Als gevolg van dit arrest zal Nederland fiscale eenheden
moeten toestaan als de verbindende entiteiten in een
andere EU-lidstaat gevestigd zijn. Dit zet de deur open
voor fiscale eenheden tussen zustervennootschappen,
en moeder- en kleindochtervennootschappen. Hoe de
Nederlandse regelgeving er op dit gebied precies uit zal
gaan zien is tot op heden niet bekend. Het is dan ook de
vraag of de verruiming beperkt zal blijven tot EU-situaties.
Het ministerie van Financiën heeft nog geen reactie
gegeven naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van
Justitie. Te verwachten is dat bij het Belastingplan 2015 in
een oplossing wordt voorzien. Het is echter duidelijk dat
wanneer dit zo uitkomt men nu reeds een beroep op de
rechtspraak van het Hof van Justitie kan doen.
Mr. N. Crama
088 288 5403
ncrama@deloitte.nl
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Buitenlandse

14

geldboetes

In de Tweede Kamer is discussie ontstaan over de aftrekbaarheid van
buitenlandse geldboetes door de berichten over de geldboete die aan
Rabobank is opgelegd voor het manipuleren van de Liborrente. De
regering vindt het niet langer juist dat buitenlandse geldboetes wel en
binnenlandse boetes niet aftrekbaar zijn.
Aftrekbaarheid geldboetes
In beginsel worden de gezamenlijke voordelen die
worden verkregen uit een onderneming, onder welke
naam en in welke vorm dan ook, toegerekend aan de
fiscale winst. Daarmee zijn ook alle kosten die opkomen
binnen een onderneming aftrekbaar. Dit geldt ook voor
geldboetes. Geldboetes worden echter uitgesloten van
aftrek. Dit aftrekverbod heeft geen fiscale reden, maar
was bedoeld om de effectiviteit van het Nederlandse
strafrecht te waarborgen. Het effect van een boete wordt
immers minder, als deze feitelijk gematigd wordt doordat
zij aftrekbaar is.
Destijds zijn er verschillende redenen geweest om
geldboetes van buitenlandse (niet EU-)instellingen
buiten het aftrekverbod te laten. Zo maken buitenlandse
geldboetes geen inbreuk op de Nederlandse rechtsorde.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het Nederlandse
rechtsstelsel de beboete vergrijpen niet kent.
Het kabinet heeft bij de nadere beoordeling van de
aftrekbaarheid van buitenlandse geldboetes geen
doorslaggevende reden gevonden om de huidige regeling
te behouden. Zij stelt dat ondernemers niet in hun straf
verminderd moeten worden, op het moment dat het
een buitenlandse opgelegde boete betreft en de boete
daarmee aftrekbaar is van de fiscale winst. Nederlandse
ondernemers moeten zich aan de regels houden,
ongeacht in welk land zij opereren. Er mag dan dus ook
geen verschil in fiscale behandeling bestaan indien zij voor
een soortgelijk vergrijp in Nederland of in het buitenland
worden beboet.

De staatssecretaris stelt voor om aftrekverbod voor
boetes uit te breiden tot alle geldboetes. Hierbij wordt
een uitzondering gemaakt voor opgelegde geldboetes
en/of vergrijpen die het Nederlandse rechtssysteem niet
kent. Indien zich één van deze situaties voordoet mag
een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule, om
zodoende alsnog een aftrek te realiseren.
Tot slot
Als onderdeel van het belastingpakket 2015 dat
op Prinsjesdag 2014 wordt gepresenteerd, zal het
aftrekverbod voor boetes ook gaan gelden voor
buitenlandse boetes. Voor bepaalde boetes geldt een
uitzondering. Omwille van de rechtszekerheid, geniet
het de voorkeur dat deze uitzonderingen (die kennelijk
nu al worden voorzien) in de wettelijke regeling worden
opgenomen. Of dat het geval is, zal later dit jaar blijken.
Een beroep op de hardheidsclausule zal in ieder geval in
voorkomende gevallen nog soelaas kunnen bieden.
M.M. den Besten Bsc
088 288 8742
MdenBesten@deloitte.nl
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Update vijf
APA/ATR-besluiten
Onlangs zijn vijf besluiten met betrekking tot
verschillende aspecten van de regimes voor de ‘advance
pricing agreement’ (APA) en de ‘advance tax ruling’ (ATR)
aangepast. Hierna bespreken wij de herziene besluiten.
De nieuwe besluiten beogen niet om de
benadering uit vorige besluiten te veranderen,
maar zijn slechts een update naar hedendaagse
maatstaven. De inhoud van de nieuwe
richtlijnen is van belang voor bedrijven die in
Nederland investeren. De besluiten betreffen de
volgende gebieden:
• Toegang tot het Aanspreekpunt voor
Potentiële Buitenlandse Investeerders
(APBI) en het APA/ATR-team van de
Belastingdienst.
• Voorwaarden en procedures om APA’s en
ATR’s te verkrijgen (in twee afzonderlijke
besluiten).
• Substance-vereisten voor
houdstermaatschappijen die slechts van
toepassing zijn indien een vennootschap
een APA/ATR wil verkrijgen en onderdeel
van een groep uitmaakt die niet van plan is
om operationele activiteiten in Nederland te
verrichten.
• Vereisten ten aanzien van substance
en risicodragend eigen vermogen
(het ‘equity at risk’) voor bepaalde
dienstverleningslichamen die verzoeken
om een APA/ATR en beleid betreffende de
uitwisseling van informatie met betrekking
tot deze bedrijven.
APBI
Binnen de Nederlandse Belastingdienst
bestaat reeds jaren een contactpunt (APBI) om
buitenlandse investeringen aan te trekken en
te faciliteren door middel van het toekennen
van zekerheid vooraf ten aanzien van bepaalde
fiscale aspecten waarmee de buitenlandse
investeerder in Nederland te maken kan
16

krijgen. Het APBI overlegt met het APA/
ATR-team, zodat een consistente aanpak wordt
gewaarborgd met betrekking tot fiscale en
verrekenprijsvraagstukken.
Het APBI bedient niet-Nederlandse
investeerders die (nog) geen omvangrijke
operationele activiteiten verrichten in
Nederland, maar die van plan zijn voor minstens
€ 4,5 mln. te investeren. Dit bedrag kan over
een aantal jaren worden uitgesmeerd. Ook
kleinere investeringen kunnen voor deze
faciliteit in aanmerking komen, vooropgesteld
dat hiermee aanzienlijke werkgelegenheid
wordt gecreëerd.

voorspelbaarheid van dit beleid. APA’s/ATR’s
worden over het algemeen afgesloten voor een
periode van vier à vijf jaar.
APA/ATR-procedures
Via een APA krijgen belastingplichtigen
zekerheid over de methode voor het
vaststellen van de juiste verrekenprijzen bij
grensoverschrijdende transacties tussen
verbonden rechtspersonen. APA’s kunnen
zowel een unilateraal, als een bilateraal
karakter hebben. Zij behandelen alle
mogelijke verrekenprijsvraagstukken waar
belastingplichtigen mee te maken kunnen
krijgen. Nederland conformeert zich hierbij
aan de richtlijnen van de OESO ten aanzien van
verrekenprijzen.

Het APBI werkt ook nauw samen met het
‘Foreign Investment Agency’. Buitenlandse
investeerders die operationele activiteiten in
Nederland willen opzetten of hun activiteiten
willen uitbreiden, kunnen bij deze instelling
terecht voor advies, informatie en praktische
ondersteuning. Dit kan gaan om werklocaties,
arbeidskrachten en vergunningen, contacten
met mogelijke zakenpartners, etc.

Een ATR wordt gebruikt om zekerheid vooraf
te krijgen over de Nederlandse fiscale gevolgen
van een voorgenomen transactie of een
reeks transacties, zoals de toepassing van
de deelnemingsvrijstelling; de behandeling
van hybride instrumenten; of de vraag of een
niet inwoner een vaste inrichting heeft in
Nederland. Overeenkomstig het ATR-beleid
zal de Nederlandse Belastingdienst binnen
vijf werkdagen na ontvangst van een
ATR-verzoek een bevestiging van ontvangst
versturen. ATR-verzoeken die geen vragen
oproepen worden onmiddellijk verwerkt.
De Belastingdienst heeft als doel de overige
ATR-verzoeken binnen acht weken na indiening
af te handelen.

APA/ATR-team
Buitenlandse investeerders in Nederland
kunnen bij het APA/ATR-team een
verzoek indienen om zekerheid vooraf te
verkrijgen over de Nederlandse fiscale en
verrekenprijsgevolgen van internationale
structuren. De gecentraliseerde verwerking
van rulings maakt het gemakkelijker een
eenduidig standaardbeleid te voeren. Daarnaast
zorgt publicatie van het APA/ATR-beleid
voor verbetering van de uniformiteit en

Houdstervennootschappen
Er gelden geen specifieke substancevereisten ten aanzien van Nederlandse
houdstermaatschappijen. De besluiten bevatten
echter een duidelijke bepaling voor het
afgeven van een ATR ten aanzien van de fiscale
aspecten van internationale houdsterstructuren.
Dit zal alleen gebeuren indien de groep
waartoe het verzoekende bedrijf behoort
operationele activiteiten in Nederland heeft - of
concrete plannen heeft hiermee te beginnen.

Een ATR wordt ook afgegeven indien de verzoekende
rechtspersoon aan de hierna opgesomde substance
vereisten voldoet (tenzij om een ATR wordt verzocht om
het ontbreken van een Nederlandse vaste inrichting te
bevestigen). De achtergrond is gelegen in een efficiënte
toewijzing van middelen van de Belastingdienst – die zijn
beperkt tot rechtspersonen met voldoende banden met
Nederland. Er gelden de volgende substance-eisen:
• Ten minste de helft van het totaal aantal statutaire en
beslissingsbevoegde bestuursleden woont of is feitelijk
gevestigd in Nederland.
• De in Nederland wonende of gevestigde bestuursleden
beschikken over de benodigde professionele kennis
om hun taken naar behoren uit te voeren.
-- De rechtspersoon beschikt over gekwalificeerd
personeel voor de adequate uitvoering en
registratie van de door de rechtspersoon af te
sluiten transacties.
-- De bestuursbesluiten worden in Nederland
genomen.
-- De belangrijkste bankrekeningen van de
rechtspersoon worden in Nederland aangehouden.
-- De boekhouding wordt in Nederland gevoerd.
-- De rechtspersoon heeft correcte wijze aan
al zijn aangifteverplichtingen voldaan (zoals
vennootschapsbelasting, loonbelasting, btw).
-- Het vestigingsadres van de rechtspersoon is in
Nederland. De rechtspersoon wordt, naar beste
weten van de vennootschap, niet (tevens) in een
ander land als fiscaal inwoner beschouwd.
-- De rechtspersoon heeft minimaal een bij de door
de rechtspersoon verrichte functies (waarbij
rekening wordt gehouden met de gebruikte activa
en de gelopen risico's) passend eigen vermogen.
Dienstverleningslichamen
De besluiten bevatten specifieke regels voor
rechtspersonen die zich voornamelijk bezighouden
met financierings-, licentie- en leasingactiviteiten
voor rechtspersonen in concernverband
(dienstverleningslichamen). Dienstverleningslichamen
kunnen alleen in aanmerking komen voor zekerheid
vooraf via het aanvragen van een gecombineerde
APA/ATR-ruling ten aanzien van fiscale en
verrekenprijsvraagstukken. Naast de hierboven
vermelde minimum substance-vereisten, moeten

dienstverleningslichamen aan financiële substancevereisten voldoen.
Volgens de financiële substance-vereisten dient een
dienstverleningslichaam reële risico's te lopen met
betrekking tot haar activiteiten en dient zij voldoende
eigen vermogen te hebben om deze risico's te dragen.
Een dienstverleningslichaam dat zich bezighoudt met
groepsfinancieringsactiviteiten wordt geacht reële risico's
te lopen indien het eigen vermogen dat noodzakelijk is
om de gelopen risico's te kunnen dragen minimaal gelijk
is aan 1% van het bedrag van de uitstaande leningen,
ofwel € 2 mln. Voor licentie- en leasingactiviteiten geldt
een minimum eigen vermogen van 50% van de jaarlijks te
ontvangen royalty’s, huur of leasetermijnen, of € 2 mln.
De vergoeding voor een financieel
dienstverleningslichaam dient te worden gesplitst in twee
componenten:
1. een vergoeding voor het ‘at risk’ gestelde eigen
vermogen; en
2. een ‘handling fee’ voor de financieringsactiviteiten van
het dienstverleningslichaam.
Mocht een dienstverleningslichaam niet aan de minimum
substance-vereisten voldoen, dan kan Nederland
spontaan informatie uitwisselen met de relevante
buitenlandse fiscale autoriteiten. Informatie over een APA
kan worden uitgewisseld indien de groep niet van plan is
operationele activiteiten in Nederland uit te voeren.
Tot slot
De besluiten positioneren Nederland als een land
waarin nieuwe investeringen welkom zijn, door
belastingplichtigen eenvoudig toegang te verschaffen
tot een uniforme en voorspelbare APA/ATR-praktijk, met
duidelijke voorwaarden, gestroomlijnde procedures en
een minimale verwerkingstijd. De besluiten bevatten
welkome verduidelijkingen ten aanzien van minimum
operationele en financiële substance-vereisten. Hiermee
wordt de actieve steun voor groepen met operationele
activiteiten in Nederland benadrukt.
J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Dividendbelasting en
de (voormalige) Nederlandse Antillen

De inhouding van dividendbelasting blijft de gemoederen
bezighouden. Recentelijk is daar een nieuw hoofdstuk
aan toegevoegd. Het Europese Hof van Justitie is
van mening dat op een dividenduitkering door een
Nederlandse vennootschap aan een moedermaatschappij
die op de (voormalige) Nederlandse Antillen is gevestigd,
dividendbelasting mag worden ingehouden.
De casus
Een in Nederland gevestigde vennootschap keerde
dividend uit aan haar enig aandeelhouder, een op
de (voormalige) Nederlandse Antillen gevestigde
moedermaatschappij. In overeenstemming met de
Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) is op de
dividenduitkering een bronbelasting ingehouden naar
een tarief van 8,3%. Zou de moedervennootschap in
Nederland zijn gevestigd, dan zou geen dividendbelasting
verschuldigd zijn. Aan de Hoge Raad werd daarom de
vraag voorgelegd of de inhouding van dividendbelasting
een inbreuk op het EU-recht vormt. Nadat de Hoge Raad
in een aantal eerdere arresten had aangegeven dat geen
sprake was van een inbreuk op het EU-recht, besloot hij
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om in de onderhavige kwestie een prejudiciële vraag voor
te leggen aan het Europese Hof van Justitie. De reden
daarvoor was met name gelegen in een eerder door het
Hof van Justitie gewezen arrest, de zogenoemde zaak
Prunus, waarover hierna meer.
Landen en Gebieden Overzee
Zoals gezegd: Indien het dividend aan een in Nederland
gevestigde moedermaatschappij zou zijn uitgekeerd
dan geldt een inhoudingsvrijstelling. De vraag kon
worden gesteld waarom dit wel het geval kan zijn
bij een uitkering aan een moedermaatschappij op de
(voormalige) Nederlandse Antillen. In diens jurisprudentie
heeft het Hof van Justitie diverse malen bepaald dat een
dergelijk verschil in behandeling van dividenduitkeringen
aan binnenlandse of in andere lidstaten gevestigde
moedermaatschappijen een inbreuk op het EU-recht
vormt. Het was echter nog onduidelijk of deze
rechtspraak ook van toepassing is op situaties waarin het
een van de zogenoemde Landen en Gebieden Overzee
(LGO) betreft; de Caribische gebieden van Nederland zijn
LGO. De LGO zijn delen van EU-lidstaten die buiten de EU
liggen maar die een bijzondere relatie hebben met een
van de lidstaten. Op de LGO is een bijzondere EU-regeling
van toepassing. In het Verdrag betreffende de Werking
van de EU (VWEU) is hiervoor de grondslag gelegd;
de EU-verkeersvrijheden zijn niet van toepassing op

LGO’s, maar de bijzondere relatie is nader uitgewerkt in een besluit. In dat zogenaamde
LGO-besluit zijn vergaande maatregelen opgenomen, zoals ook een aantal met de
fundamentele verkeersvrijheden vergelijkbare rechten. Doelstelling van de EU is om de
landen met een bijzondere relatie met een EU-lidstaat te bevoordelen.
Het arrest
Het Hof van Justitie moest de vraag beantwoorden hoe de relatie tussen de (voormalige)
Nederlandse Antillen en Nederland vanuit EU-rechtelijk perspectief kwalificeerde. Het
verwees naar het vrije kapitaalverkeer in het LGO-besluit, dat volgens het hof een
net zo ruim bereik had als het vrije kapitaalverkeer in de relatie tussen EU-lidstaten
enerzijds en tussen EU-lidstaten en derde landen (i.e. niet-EU-lidstaten) anderzijds.
Aangezien dividenduitkeringen in binnenlandse verhoudingen waren vrijgesteld van
dividendbelasting stelde het hof een inbreuk op het vrije kapitaalverkeer vast. De
inhouding van 8,3% kon echter worden gerechtvaardigd, omdat het LGO-besluit
een uitzonderingsclausule bevat die uitdrukkelijk ziet op de voorkoming van
belastingontwijking. Op grond van deze clausule mogen nationale wettelijke bepalingen
die als doel hebben belastingontwijking te voorkomen en, in onderhavige kwestie, zijn
bedoeld om de (voormalige) Nederlandse Antillen niet het predicaat ‘belastingparadijs’
te geven gehandhaafd worden. Het hof voegt echter wel toe dat hier aan de voorwaarde
wordt verbonden dat deze doelstelling daadwerkelijk en evenredig wordt nagestreefd.
Hoe verder?
Het arrest verrast enigszins. De Advocaat-Generaal had het Hof van Justitie geadviseerd
om het pleit te beslechten door het toepassen van het vrije kapitaalverkeer uit het VWEU;
de enige verkeersvrijheid die ook werking heeft in relatie tot niet-EU-lidstaten. In een
eerder arrest, het arrest Prunus, had het hof namelijk geoordeeld dat die verkeersvrijheid
van toepassing is in de relatie tussen een lidstaat (Frankrijk) en een LGO (British Virgin

Island). Mogelijk maakt het voor het hof verschil of het
de relatie tussen een LGO en een EU-lidstaat of tussen
een LGO en de eigen moederstaat betreft. Hoe dan ook,
het resultaat van beide rechtsgrondslagen zou, naar onze
mening, niet mogen verschillen.
Het Hof van Justitie heeft de Hoge Raad wel de opdracht
meegegeven te beoordelen of de gerechtvaardigde
doelstelling van de 8,3%-heffing evenredig is.
Met name is daarbij van belang of de heffing als
antimisbruikbepaling voldoende gerechtvaardigd is. In
beginsel moet daartoe in iedere afzonderlijke kwestie
worden beoordeeld of de gekozen groepsstructuur een
louter kunstmatige constructie vormt. Het is de vraag hoe
diep de Hoge Raad op deze materie ingaat.
In eerdere arresten oordeelde de Hoge Raad in nagenoeg
identieke kwesties dat geen sprake was van een inbreuk
op het EU-recht. Mogelijk moet deze zienswijze nu
worden herzien. Afhankelijk van het antwoord op de
vraag naar de evenredigheid zal dit per situatie moeten
worden beoordeeld.
J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Wijzigingen

Moeder-dochterrichtlijn
De Europese Commissie heeft voorgesteld twee belangrijke
aanpassingen aan te brengen in de Moeder-dochterrichtlijn. Een
van de twee voorstellen is gesneuveld. De ander niet. Hierna gaan
wij op een en ander in.
De Moeder-dochterrichtlijn voorkomt economisch
dubbele belasting over grensoverschrijdende
winstuitkeringen wanneer aan bepaalde voorwaarden is
voldaan. De Europese Commissie heeft voorgesteld de
Moeder-dochterrichtlijn op de volgende twee belangrijke
punten aan te passen: de introductie van een algemene
antimisbruikmaatregel en het buiten toepassing verklaren
van de richtlijn ingeval van hybride leningen.
Antimisbruikbepaling
De algemene antimisbruikmaatregel is bedoeld om
richtlijnvoordelen, zoals de inhoudingsvrijstelling bij
grensoverschrijdende winstuitdelingen, niet toe te
kennen ingeval van een kunstmatige constructie of
reeks van kunstmatige constructies die bedoeld zijn
om een oneigenlijk belastingvoordeel te behalen. De
Nederlandse regering heeft reeds direct aangegeven
geen voorstander te zijn van de invoering van deze
algemene antimisbruikmaatregel. De redenen hiervoor
zijn ten eerste dat zij van mening is dat de bepaling te
algemeen en subjectief is opgesteld, hetgeen kan leiden
tot verschillende interpretaties door de verschillende
lidstaten, met als mogelijke consequentie het ontstaan
van rechtsonzekerheid voor bonafide bedrijven.
Ten tweede zal de verantwoordelijkheid voor het
bestrijden van belastingontwijking verschuiven naar de
Europese Unie, terwijl het kabinet van mening is dat de
huidige nationale antimisbruikbepalingen, alsmede de
antimisbuikbepalingen in de diverse belastingverdragen
goed functioneren. Ook enkele andere landen hebben
zich op grond van dezelfde argumentatie tegen de
algemene antimisbruikmaatregel in de voorgestelde vorm
geuit. Dit onderdeel van het voorstel is uiteindelijk dan
ook geschrapt en keert naar wij verwachten ook niet
terug.

Terugnemen vrijstelling
Ten tweede is voorgesteld om bij de ontvanger dividend
slechts vrij te stellen voor zover dat dividend bij de
dochtervennootschap niet aftrekbaar is van de winst.
Met deze regeling tracht de Europese Commissie met
name te voorkomen dat hybride leningen tot dubbele
niet-belastingheffing leiden. Er zijn namelijk situaties
waarbij het land van de betaler de betaling van de
vergoeding ziet als (aftrekbare) rente, terwijl het land
van de ontvanger het ontvangen bedrag aanmerkt als
(vrijgesteld) dividend. Om deze dubbele niet-belasting
te voorkomen wordt voorgesteld om de toepassing van
de deelnemingsvrijstelling afhankelijk te stellen van de
niet-aftrekbaarheid van de betaling in het bronland.
Overigens is de richtlijn breder geformuleerd en ziet deze
niet alleen op hybride leningen maar geldt de aanpassing
voor alle gevallen dat de vergoeding bij de schuldenaar
aftrekbaar is. De Nederlandse regering steunt dit voorstel.
Het zal ook leiden tot aanpassing van de Nederlandse
wetgeving. De bedoeling is dat de regeling ingaande
2015 in werking treedt.

S.S. Bongers MSc.
088 288 3896
sbongers@deloitte.nl
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Crisisheffing en verdragsrecht

De crisisheffing is volgens Rechtbank Den Haag niet in strijd met
internationale regels. Hoger beroep is aangetekend.
In de loop van 2013 is hier te lande een opmerkelijke
belastingmaatregel ingevoerd. Deze als tijdelijk bedoelde
wettelijke regeling houdt een extra loonheffing in over
loon genoten in 2012 voor zover dit loon hoger is dan
€ 150.000; de extra belasting van 16% is over maart
2013 geheven van (en afgedragen door) de betrokken
werkgever. Met andere woorden, de belastingmaatregel
treft werknemers met een hoog loon. Dit kunnen
“gewone” werknemers zijn maar ook werknemers die
directeur-grootaandeelhouder van “hun” bv zijn. De
maatregel, beter bekend als de crisisheffing is met een
jaar verlengd en geldt dus ook nog over 2013.
De belastingmaatregel heeft grote beroering gewekt
onder de betrokkenen. Er zijn massaal procedures
opgestart. Onlangs heeft Rechtbank Den Haag in een
aantal zaken uitspraak gedaan en in al deze zaken het
beroep afgewezen.
Internationale verdragen
De betrokkenen stellen zich met name op het standpunt
dat de belastingmaatregel in strijd is met bepalingen
uit (mensenrechten)verdragen (er zijn meer stellingen
ingenomen maar deze laten we omwille van de ruimte
buiten beschouwing). De eerste stelling heeft betrekking
op een verdragsbepaling over het recht op ongestoord
genot van eigendom. Belastingheffing vormt per definitie
een inbreuk op dat recht. Volgens het verdrag is dat
onder voorwaarden toelaatbaar. De belangrijkste ervan
is dat er een redelijk evenwicht – een “fair balance” –
moet bestaan tussen het algemeen belang dat met de
belastingmaatregel wordt nagestreefd en de belangen
van degenen die erdoor worden getroffen; het is
vaste rechtspraak dat de wetgever daarbij een ruime
beoordelingsmarge toekomt welke marge alleen wordt
overschreden als de maatregel in kwestie elke redelijke
grond ontbeert; bovendien kan men niet spreken
van een fair balance wanneer de betrokkene wordt
getroffen door een individuele en buitensporige last.
De rechtbank zoekt en vindt de rechtvaardiging voor
de belastingmaatregel met name in de wens van de
regering het begrotingstekort terug te dringen, een eis
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van “Europa” (vandaar het woord “crisisheffing”). Een
van de argumenten van de regering die de rechtbank
noemt, is dat de belastingmaatregel deel uitmaakt van
een pakket van ingrijpende maatregelen – als uitwerking
van het Begrotingsakkoord 2013 – die ook vele andere
groepen uit de bevolking treffen dan werknemers met
een hoog loon. In verband met de keuze voor een
werkgeversheffing noemt de rechtbank het argument
van de regering dat niet is gekozen voor invoering van
een vijfde schijf – die al diegenen met een hoog inkomen
zou treffen en niet alleen werknemers – vanwege de te
verwachten nadelige gevolgen voor het vestigingsklimaat
in Nederland. De conclusie van de rechtbank is dat de
wetgever binnen de hem toekomende beoordelingsmarge
is gebleven: de belastingmaatregel bevat weliswaar
elementen van terugwerkende kracht – een extra
loonheffing in 2013 over loon uit 2012 – maar er kan niet
van worden gezegd dat hij elke redelijke grond ontbeert;
de rechtbank verwerpt ook zonder nadere motivering
het argument van de betrokkene dat zij is getroffen
door een individuele en buitensporige last. De tweede
stelling heeft betrekking op een verdragsbepaling die een
ongelijke behandeling van gelijke gevallen verbiedt als
hiervoor geen redelijke rechtvaardiging bestaat. Hierover
is de rechtbank aanmerkelijk korter. Zij verwerpt ook de
tweede stelling, met een motivering die grotendeels is
ontleend aan die waarmee zij de eerste heeft verworpen.
Hoe verder?
Zoals te verwachten, leggen de betrokkenen zich niet
neer bij het oordeel van de rechtbank. Uiteindelijk zal de
Hoge Raad moeten oordelen over de belastingmaatregel.
Tussentijds zal echter eerst Hof Den Haag zich over de
zaak moeten uitspreken. De zitting daarvoor is voorzien
voor begin november. Vermoedelijk zal dan rond medio
december het hof uitspraak doen. Vervolgens komt dan
de Hoge Raad in beeld. Enig geduld is dus noodzakelijk.
Dr. E.B. Pechler
088 288 0280
epechler@deloitte.nl

De netto lijfrente komt er aan!

Ingaande 2015 kan geen fiscaal gefaciliteerd
pensioen worden opgebouwd voor zover het loon
meer bedraagt dan € 100 000. Door middel van
een zogenoemde netto lijfrente kan toch een beetje
worden bijgespaard met behulp van de fiscus.

Vrijstelling on box 3
Per 1 januari 2015 wordt het fiscale kader voor de
opbouw van pensioenaanspraken verder beperkt. Zo
wordt onder andere het inkomen waarover pensioen
(tweede pijler) mag worden opgebouwd beperkt tot
een bedrag van € 100.000 per jaar; ook lijfrenten
(derde pijler) kunnen boven dat bedrag niet langer
fiscaal gefaciliteerd worden opgebouwd. Inmiddels
heeft naast de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer
ingestemd met deze voorstellen. Als compensatie voor
werknemers met een inkomen van meer dan € 100.000
is de mogelijkheid opgenomen een netto lijfrente op te
bouwen. Dit houdt in dat van het inkomen, voor zover dat
meer bedraagt dan € 100.000, een bepaald percentage
kan worden aangewend ter aankoop van een lijfrente.
Deze aankoop moet uit het netto inkomen worden
gefinancierd. De inleg is dus niet fiscaal aftrekbaar. Wel
is de verkregen netto lijfrente vervolgens levenslang
vrijgesteld van de heffing in box 3. Alle uitkeringen zijn
vrij van belastingheffing. In de praktijk bestaat de vrees
dat de regeling tot een onevenredig grote complexiteit
leidt. Deze zorg lijkt terecht, zeker nu de staatssecretaris
van Financiën tijdens de behandeling in de Tweede
Kamer heeft toegezegd dat de netto lijfrente ook in
de pensioensfeer kan worden uitgevoerd. Het kabinet
houdt daarbij vast aan de term “netto lijfrente” zowel in
de situatie dat het gaat om een privévoorziening (derde
pijler), als dat het gaat om een pensioenvoorziening die
een werkgever voor zijn werknemers treft (tweede pijler).

Ringfencing
Voor een tweede en een derde pijler product gelden
verschillende fiscale en juridische voorschriften. De
toezegging van de staatssecretaris zal daarom leiden tot
zeer complexe aanvullende regelgeving. De uitvoering in
een tweede pijler product valt onder de voorschriften van
de Pensioenwet waardoor de uitvoering veelal door een
pensioenfonds dient plaats te vinden. Een pensioenfonds
mag haar vermogen niet splitsen en vervolgens voor
separate delen toerekenen aan verschillende door haar uit
te voeren pensioenregelingen. Dit zogenaamde verbod
van ringfencing betekent dus dat een pensioenfonds
slechts één ongedeeld vermogen heeft waar alle baten
en lasten in samenvloeien. Een pensioenfonds dat naast
het normale pensioen ook een netto lijfrente (tweede
pijler) gaat uitvoeren, heeft dus een vermogen dat deels
in de toekomst nog belast dient te worden en vermogen
dat niet meer belast kan worden. Als beide onderdelen
samenvloeien in één vermogen vindt er vermenging van
belast en belastingvrij vermogen plaats. Uit het oogpunt
van ‘fiscale hygiëne’ wordt dit ongewenst geacht
omdat wordt gevreesd dat pensioenpremies waarvoor
fiscale aftrek is verkregen, uiteindelijk deels dienen ter
financiering van een netto lijfrente. Om dit risico tot
een minimum te beperken wordt aan pensioenfondsen
voorgeschreven dat zij een netto lijfrente alleen als
een zuivere beschikbare premieregeling zonder enige
rendementsgarantie kunnen aanbieden. Bovendien
moeten risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid
volledig worden herverzekerd. Het voorkomen van
enige vermenging van pensioenkapitaal weegt blijkbaar
zwaarder dan een uitvoerbare en begrijpelijke wetgeving.
Overigens is de exacte uitwerking van een en ander nog
niet bekend. Weliswaar heeft het parlement hier mee
ingestemd maar dat heeft zij gedaan zonder te weten hoe
dit nader zal worden vormgegeven. Dit zal plaatsvinden
in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur.
Na het zomerreces verwacht het kabinet een nader
uitgewerkt voorstel te kunnen bekendmaken.
Blijft vervolgens de vraag of veel mensen van de regeling
gebruik gaan maken. Wij denken dat dit nogal beperkt
zal zijn.
Mr. C.A.H. Luijken
088 288 0165
caluijken@deloitte.nl
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Verdrag Nederland – Curaçao

Onlangs is een belastingverdrag tussen Nederland en Curaçao
tot stand gekomen. Het vervangt de zogenoemde BRK –
Belastingregeling voor het Koninkrijk – dat tussen Nederland en de
overige delen van het Koninkrijk geldt.
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Algemeen
Het verdrag krijgt de vorm van een Rijkswet. De
beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2015.
De BRK blijft van toepassing tussen Curaçao en Aruba,
resp. St. Maarten en tussen Nederland en St. Maarten,
respectievelijk Aruba. Het is echter de bedoeling dat ook
tussen Nederland en Aruba, resp. St. Maarten verdragen
worden gesloten. Zodra dat het geval is heeft de BRK
alleen nog betekenis tussen de drie Caribische landen.
Het is niet ondenkbaar dat tussen de drie Caribische
landen op enig moment ook bilaterale verdragen worden
gesloten. Hierna is een overzicht opgenomen van de
belangrijkste verdragsregels.

Het verdrag is van toepassing op inwoners van beide
landen. Er is echter bepaald dat de Stichting Particulier
Fonds (SPF), trusts, de NA Vrijgestelde Vennootschap en
de Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling van een
groot aantal bepalingen geen gebruik kunnen maken
omdat zij vrijgesteld zijn van belasting. Er geldt echter
weer een uitzondering voor de trust en de SPF indien die
er voor opteren op Curaçao onderworpen te zijn aan een
10%-heffing.
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Het verdrag is wat betreft de materiële reikwijdte van
toepassing op inkomsten, alsmede op schenkingen en
erfenissen indien die verschuldigd zijn na een emigratie
door een Nederlander naar Curaçao en wel binnen
vijf jaar na die emigratie. Het verdrag is wat betreft
Nederland zowel van toepassing op de belastingen
die in Europees Nederland worden geheven, als op de
belastingen die in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba, St.
Eustatius) worden geheven.
Dividenden
Een belangrijke en ingewikkelde regeling heeft betrekking
op dividenden. Hoofdregel is dat de heffingsbevoegdheid
wordt toegewezen aan de woonstaat. De bronstaat
mag 15% heffen. Dat is alleen van belang voor
Nederland want Curaçao kent geen dividendbelasting.
De dividendbelasting wordt in een aantal gevallen
teruggebracht tot 0%, te weten:
a. een uiteindelijk gerechtigd lichaam tot dividend heeft
een belang van ten minste 10% in het uitkerende
lichaam mits dat een kwalificerend lichaam is;
b. een uiteindelijk gerechtigd lichaam is een
publiekrechtelijk lichaam;
c. de uiteindelijk gerechtigde is een pensioenfonds.
Aan met name categorie a zijn additionele voorwaarden
verbonden. Er zijn globaal drie typen kwalificerende
lichamen:
1. de aandelen in het dividendontvangende lichaam
worden regelmatig op met name genoemde
beurzen verhandeld; of de aandelen in het
dividendontvangende lichaam zijn voor ten minste
50% (in-)direct in handen van natuurlijke personen die
inwoner zijn van Nederland of Curaçao;
2. een lichaam dat het hoofdkantoor is van een
multinationale groep en dat een wezenlijk deel
verzorgt van het algemene toezicht op het bestuur, of
een wezenlijk deel van de financiering verschaft. Ook
hier gelden nog nadere voorwaarden;
3. het lichaam in het vestigingsland voltijds structureel
werk verschaft aan ten minste drie personen die
in dat land woonachtig zijn en die zich zelfstandig
bezighouden met de werkzaamheden, het vermogen
en de inkomsten daaruit.
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Wanneer niet aan een van de drie voorwaarden
wordt voldaan bestaat toch nog de mogelijkheid om
in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de
inhouding van dividendbelasting, namelijk indien:
• het dividendontvangende lichaam zich actief
bezighoudt met bedrijfsuitoefening en dividend
ontvangt uit het andere land welke dividend
samenhangt met die bedrijfsuitoefening, dan wel
• het voornaamste doel van het dividend ontvangende
en het dividend uitdelende lichaam niet is de om de
vrijstelling van inhouding van dividendbelasting te
effectueren.
Tot slot is er nog een derde vrijstelling van bronbelasting
opgenomen. Daarvoor is vereist dat de aandelen in
het dividend ontvangende lichaam voor ten minste
50% direct of indirect in handen zijn van natuurlijke
personen die inwoners zijn van een van de landen en het
ontvangende lichaam tevens ten minste 10% bezit van de
aandelen in het uitdelende lichaam.
Alle bovenstaande gevallen zijn er in feite op gericht dat
alleen vrijstelling van inhouding van dividendbelasting
wordt verleend indien er op Curaçao voldoende
substance is bij de ontvangende vennootschap.
Er een overgangsregeling opgenomen die met name is
bedoeld voor offshorelichamen die niet in aanmerking
komen voor de vrijstelling van de inhouding van
dividendbelasting zoals die hiervoor uiteen is gezet.
Voor die gevallen is bepaald dat Nederland tot 2019
5% dividendbelasting mag inhouden. Daarna geldt dan
het tarief van 15%. Zodra eventueel wordt voldaan aan
een van de bovenstaande vrijstellingsbepalingen, geldt
uiteraard de vrijstelling van dividendbelasting.

Aanmerkelijkbelanghouders
Er is ten aanzien van geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouders een specifieke bepaling
opgenomen. Wanneer een natuurlijk persoon is
geëmigreerd naar het andere land, behoudt het land van
emigratie nog gedurende tien jaren het heffingsrecht
over de dividenden mits het gaat om een aandelenbelang
van ten minste 5% en indien en voor zover er nog een
conserverende aanslag openstaat; momenteel is die
termijn slechts een jaar. Ingevolge overgangsregime
geldt een termijn van vijf jaar indien op 5 juni 2014
de aandeelhouder reeds in het andere land woonde.
In die gevallen mag de heffing niet meer bedragen
dan 15%. Het voorgaande heeft ook betrekking op
vervreemdingswinsten op de aandelen. Daarvoor geldt
alleen niet het tarief van 15% maar het gebruikelijke
aanmerkelijkbelangtarief van 25%.
Pensioen
In beginsel worden pensioenen en lijfrenten ter
heffing toegewezen aan de woonstaat en sociale
verzekeringsuitkeringen aan de bronstaat. Ten aanzien
van pensioenen en lijfrenten is echter tevens bepaald
dat de bronstaat bevoegd is tot heffing ter grootte van
(maximaal) 15% over de uitkeringen welke heffing de
woonstaat verrekent. Afkoop van pensioen is steeds
belast in de bronstaat. Verder is bepaald dat indien het
pensioen wordt overgedragen aan een ander land dit de
heffingsbevoegdheid van dat land niet kan beperken. Er
is een overgangsregeling opgenomen ten aanzien van
op 5 juni 2014 ingegane pensioenen en lijfrenten die een
periodiek karakter hebben: daarop is de bronstaatheffing
van 15% niet van toepassing.

Erfenissen en schenkingen
Indien een Nederlander die naar Curaçao is geëmigreerd
en binnen vijf jaren daarna overlijdt, leidt dat ertoe dat
Nederland heffingsbevoegd is over de erfenis. Hetzelfde
geldt ten aanzien van schenkingen binnen vijf jaar na
emigratie. Degenen die voor 5 juni 2014 vanuit Nederland
zijn geëmigreerd naar Curaçao worden bij overlijden niet
getroffen door deze bepaling. In geval van schenking
blijft Nederland in die gevallen nog maximaal een jaar
heffingsbevoegd, dus tot 5 juni 2015.
Tot slot
Het nieuwe verdrag biedt goede mogelijkheden om
structuren op te zetten via Curaçao. Van belang is met
name de dividendbepaling. Voorwaarde is dan wel
dat er voldoende substance op Curaçao aanwezig is.
Dit is in lijn met de algemene tendens die momenteel
door veel landen wordt toegepast: er kunnen alleen
verdragsvoordelen worden toegekend indien er in een
land daadwerkelijk activiteiten plaatsvinden.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Btw vrij inkopen van diensten
buiten EU?
Is btw-vrije inkoop van diensten van buiten de EU door concerns
mogelijk? Deze vraag ligt momenteel voor bij het Hof van Justitie. Als
het antwoord bevestigend luidt heeft dat belangrijke consequenties
voor de toepassing van de btw binnen de EU.
Zowel binnen een fiscale eenheid als tussen hoofdhuis
en vaste inrichting zien we geen belastbare prestaties
voor de btw. Althans, zo is op dit moment de leer. Een
gecombineerde toepassing van deze twee situaties zou
ertoe kunnen leiden dat diensten een in de EU gevestigd
concern btw-vrij kunnen bereiken en vervolgens ook
weer btw-vrij kunnen worden doorbelast aan andere
concernonderdelen. In de lopende zaak Skandia America
Corporation doet een dergelijke situatie zich mogelijk
voor. Recent werd de conclusie van de Advocaat-generaal
bij het Europese Hof in deze zaak gepubliceerd. Hij doet
er in zijn conclusie alles aan om het btw-vrij inkopen van
diensten die van buiten de EU komen te voorkomen.
Skandia America Corporation
Skandia America Corporation is gevestigd in de Verenigde
Staten en is verantwoordelijk voor de inkoop van
IT-diensten. Deze IT-diensten koopt zij in van derden
waarna zij de kosten doorbelast aan haar in Zweden
gevestigde vaste inrichting. De IT-diensten worden
vervolgens door de vaste inrichting bewerkt, waardoor er
een product, de IT-productie, ontstaat. Deze IT-productie
wordt door de vaste inrichting verstrekt aan diverse
groepsmaatschappijen, waaronder vennootschappen
in Zweden. In Zweden maakt de vaste inrichting van
Skandia America Corporation deel uit van een fiscale
eenheid voor de btw met een aantal van de Zweedse
dochtermaatschappijen van Skandia America Corporation.
Het hoofdhuis in de Verenigde Staten maakt geen deel uit
van die fiscale eenheid.
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In de zaak FCE Bank oordeelde het Hof van Justitie
eerder dat prestaties tussen hoofdhuis en vaste inrichting
in principe geen belastbare prestaties vormen voor
de btw, omdat hoofdhuis en vaste inrichting één
belastingplichtige vormen. De vraag die in de zaak
Skandia America Corporation speelt is of dit anders
is wanneer de vaste inrichting deel uitmaakt van een
fiscale eenheid en het hoofdhuis niet. Als de prestaties
tussen hoofdhuis en vaste inrichting geen belastbare
prestaties zijn heeft dit tot gevolg dat de diensten die
door Skandia America zijn ingekocht buiten de EU zonder
btw de vaste inrichting in Zweden kunnen bereiken en
vervolgens de IT-productie vrij van btw kan worden
verstrekt aan Zweedse concernvennootschappen binnen
fiscale eenheid. Dat is interessant voor Skandia America
Corporation omdat zij, als bank, geen volledig recht op
aftrek van voorbelasting heeft.
Visie van de Advocaat-generaal
In zijn conclusie gaat de Advocaat-generaal niet direct in
op de vraag van de Zweedse rechter. Hij meent namelijk
dat de beslissing van de Zweedse belastingautoriteiten
om alleen de vaste inrichting van Skandia America
Corporation (zonder het hoofdhuis) op te nemen in de
fiscale eenheid niet juist is. Belastingplichtigen kunnen
alleen als geheel worden opgenomen in de fiscale
eenheid. Het niet juist zijn van de beslissing van de
Zweedse belastingautoriteiten kan volgens de Advocaatgeneraal op vier verschillende wijzen worden opgelost:
1. De beslissing om de vaste inrichting op te nemen in de
fiscale eenheid wordt vernietigd. De doorbelasting van
de IT-diensten door de vaste inrichting aan de fiscale
eenheid is belast met btw.
2. De fiscale eenheid wordt uitgebreid en ook het
hoofdhuis van Skandia America Corporation wordt
opgenomen in de fiscale eenheid. De prestaties tussen

het hoofdhuis en de vaste inrichting van Skandia
America Corporation blijven ook dan buiten de
heffing. De Advocaat-generaal meent dat in dat geval
de door Skandia America Corporation buiten de EU
ingekochte IT-diensten belast zijn in Zweden bij de
fiscale eenheid in plaats van in de Verenigde Staten
(dat geen btw-stelsel kent). De Advocaat-generaal
betrekt daarin naar onze mening ten onrechte niet
de vraag of de fiscale eenheid ook vestigingen buiten
Zweden kan hebben. Als de inkoop aan bijvoorbeeld
een Amerikaanse vestiging van de fiscale eenheid kan
worden toegerekend (wat het hoofdhuis van Skandia
America Corporation mogelijk is), dan zou dit tot
gevolg hebben dat de inkoop van de IT-diensten belast
is in de Verenigde Staten.
3. Skandia America Corporation moet de gelegenheid
krijgen om haar verzoek om haar vaste inrichting op te
nemen in de fiscale eenheid in te trekken. Het gevolg
daarvan is dat er dan geen fiscale eenheid bestaat
tussen Skandia America Corporation en de Zweedse
concernvennootschappen. De btw-gevolgen zijn dan
dezelfde als die beschreven bij oplossing 1.
4. De beslissing om alleen de vaste inrichting op te
nemen in de fiscale eenheid blijft in stand. De
Advocaat-generaal meent dan dat in dat geval btw
is verschuldigd over de transacties tussen hoofdhuis
en vaste inrichting, waarbij de fiscale eenheid de
btw is verschuldigd in Zweden. Het is terecht dat
er btw wordt geheven over de diensten tussen
hoofdhuis en vaste inrichting ter voorkoming van
belastingontwijking.

Nederlandse fiscale eenheden
Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad kan
in Nederland het buitenlandse hoofdhuis en haar
Nederlandse vaste inrichting deel uitmaken van een
Nederlandse fiscale eenheid. Dat geldt dan ook voor de
omgekeerde situatie: buitenlandse vaste inrichtingen met
hun Nederlands hoofdhuis kunnen eveneens onderdeel
vormen van een fiscale eenheid in Nederland. Prestaties
tussen hoofdhuis en vaste inrichting zijn dan niet belast.
Mogelijk oordeelt het Hof van Justitie dat het niet
mogelijk is om een vaste inrichting tezamen met een
buitenlands hoofdhuis (of andersom) op te nemen in een
fiscale eenheid. In dat geval zullen Nederlandse fiscale
eenheden moeten worden aangepast.
Wordt de tweede oplossing van de Advocaat-generaal
gevolgd dan zal de Nederlandse Belastingdienst naar
verwachting vaker dan thans het geval is de stelling
innemen dat inkoop van diensten door een buitenlands
hoofdhuis of vaste inrichting belastbaar is in Nederland
waarbij de fiscale eenheid de btw dient te voldoen. Het
van buiten de EU inkopen van diensten en die vervolgens
via een fiscale eenheid btw-vrij in Nederland krijgen,
behoort dan niet (langer) tot de mogelijkheden. Wij
plaatsen daarbij wel een kanttekening. Zoals hiervoor
besproken, wordt de mogelijkheid dat diensten worden
verricht aan een buitenlandse vestiging van de fiscale
eenheid, door de Advocaat-generaal buiten beschouwing
gelaten. Als diensten kunnen worden toegerekend aan
een buitenlandse vestiging van de fiscale eenheid zou
btw-heffing mogelijk alsnog niet aan de orde kunnen
komen.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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De btw-voordelen
van leegstand
30

Leegstand is helaas een veel voorkomend fenomeen. Voor
vastgoedexploitanten is dit uiteraard vervelend. Tijdens de periode van
leegstand worden namelijk over het algemeen wel kosten gemaakt zoals
kosten van verwarming en onderhoud. Een recente uitspraak van de
Hoge Raad biedt echter mogelijkheden om in geval van leegstand in
ieder geval nog een btw-voordeel te behalen.
Recht op aftrek
Ondernemers hebben recht op aftrek van btw op
gemaakte kosten die zijn toe te rekenen aan belaste
prestaties. De btw op kosten die verband houden met
vrijgestelde prestaties is niet aftrekbaar. Onroerende
zaken worden voor het recht op aftrek van voorbelasting
tien jaar gevolgd, waarbij een wijziging in het gebruik kan
leiden tot een teruggaaf of tot het betalen van btw. Deze
regeling wordt de herzieningsregeling genoemd.
In beginsel is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld
van btw. Als hoofdregel is er dus geen btw verschuldigd
bij de verhuur van een onroerende zaak en bestaat geen
recht op aftrek van voorbelasting. Op deze hoofdregel
bestaat echter een aantal uitzonderingen. Het is
bijvoorbeeld mogelijk te opteren voor belaste verhuur
mits de huurder de onroerende zaak gebruikt voor
activiteiten waarvoor hij ten minste 90% recht heeft op
aftrek van voorbelasting.
Hoge Raad over leegstand
De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld over de
toepassing van herzieningsregels in geval van leegstand
na ingebruikname van het pand. Volgens de Hoge
Raad kan in geval van leegstand recht op aftrek van
btw ontstaan. In deze zaak ging het om een nieuw
kantoorpand dat in eerste instantie werd gebruikt voor
btw-vrijgestelde prestaties. De btw was derhalve niet
in aftrek gebracht. Op een gegeven moment werd de
verhuur beëindigd en stond het pand een lange tijd leeg.

Gedurende de periode van leegstand had de verhuurder
aangegeven het voornemen te hebben om het pand
uiteindelijk btw-belast te verhuren. Bij de makelaar had
de verhuurder kenbaar gemaakt dat gezocht moest
worden naar een huurder waaraan het pand btw-belast
verhuurd kon worden. Vanwege het voornemen om
het pand uiteindelijk weer btw-belast te verhuren heeft
de belastingplichtige volgens de Hoge Raad recht op
teruggaaf van btw op basis van de herzieningsregels
voor het jaar waarin het pand volledig leegstaat. Deze
opvatting is anders dan die van de staatssecretaris van
Financiën. Deze meende dat de leegstand moest worden
genegeerd en er geen herziening kon plaatsvinden.
Instandhoudingskosten
Ook in geval van instandhoudingskosten neemt de
staatssecretaris van Financiën het standpunt in dat de
leegstand moet worden genegeerd. De vraag is of dit
gelet op het oordeel van de Hoge Raad houdbaar is. Er
lijken door dit arrest goede argumenten aanwezig om uit
te gaan van aftrek mits uiteraard belaste verhuur beoogd
is.
M.H.T. Verstappen MSc
088 288 5646
mverstappen@deloitte.nl
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Hoge Raad wijzigt koers met
betrekking tot aanslagtermijnen
De Hoge Raad heeft de regels gewijzigd inzake de door de
Belastingdienst te hanteren aanslagtermijnen. Na deze uitspraak
dient een aanslag binnen drie jaar te worden vastgesteld en
bekend te worden gemaakt.

32

Opleggen aanslag
De vaststelling van een belastingaanslag
geschiedt door opmaking van een aanslagbiljet,
waartegen een belastingplichtige desgewenst
in bezwaar en beroep kan gaan. Om bij een
belastingplichtige duidelijkheid te creëren
over zijn belastingschulden en zijn bezwaar- /
beroepsmogelijkheden, is het van belang dat een
belastingaanslag tijdig wordt opgelegd.
Een belastingschuld wordt geacht te ontstaan op
het tijdstip waarop het belastingtijdvak eindigt.
De Belastingdienst heeft vervolgens drie jaar de
tijd om een aanslag vast te stellen en bekend te
maken aan de belastingplichtige. Indien uitstel
wordt verleend voor indiening van de aangifte,
wordt de driejaarstermijn verlengd met de
periode van het verleende uitstel.
De datum van vaststelling en bekendmaking
van de aanslag wordt in beginsel gelijk gesteld
aan de dagtekening van het aanslagbiljet, ook
als deze datum in de toekomst ligt. In gevallen
waarin de aanslag echter na afloop van de
dagtekening van het aanslagbiljet per post wordt
verzonden aan een belastingplichtige, kan de
datum van vaststelling en bekendmaking van de
aanslag in beginsel worden gesteld op de datum
van ter post bezorging.

Casus
In de onderhavige casus werd aan
belastingplichtige over het jaar 2008 de
definitieve aanslag inkomstenbelasting
opgelegd met dagtekening 14 oktober
2011. Uit het geautomatiseerde systeem
van de Belastingdienst blijk dat de aanslag
naar belastingplichtige is verzonden op 22
september 2011. Aldus zou de aanslag binnen
de driejaarstermijn bekend zijn gemaakt. Als
gevolg van een foutieve adressering heeft de
belastingplichtige deze aanslag echter niet
ontvangen. Nadat begin 2012 bezwaar is
gemaakt, heeft de Belastingdienst op 6 februari
2012 een kopie van de eerder verzonden aanslag
verstuurd naar de belastingplichtige. Deze kopie
is wel ontvangen.

Indien de aanslag de belastingplichtige
echter niet heeft bereikt door een fout van
de Belastingdienst (bijvoorbeeld een foute
adressering), is de aanslag in beginsel niet op
een correcte en rechtsgeldige wijze bekend
gemaakt. Indien de belastingplichtige of zijn
gemachtigde echter binnen de aanslagtermijn
op de hoogte zijn van de verzending van
het aanslagbiljet, wordt de aanslag alsnog
geacht tijdig bekend te zijn gemaakt. Hier zal
bijvoorbeeld doorgaans sprake van zijn indien
een gemachtigde elektronische kopieën van de
aanslagen ontvangt van de Belastingdienst.

Hoge Raad
Tot aan deze uitspraak van de Hoge Raad
was het feit dat de belastingplichtige weet
had van de verzending van de aanslag
binnen de driejaarstermijn voldoende voor
tijdige bekendmaking van de aanslag. Of de
aanslag daadwerkelijk binnen deze termijn
was ontvangen door de belastingplichtige
was minder relevant. In de onderhavige
uitspraak komt de Hoge Raad terug op de
tot dan geldende leer. Het hof heeft – in
cassatie onbestreden – vastgesteld dat het met
dagtekening 14 oktober 2011 opgemaakte
aanslagbiljet niet ter post is bezorgd en dat aan

Belastingplichtige bestrijdt dat de originele
aanslag op 22 september 2011 ter post is
bezorgd en daardoor op correcte wijze bekend
is gemaakt. Belastingplichtige stelt dat hij een
kopie van de aanslag niet eerder dan 6 februari
2012 heeft ontvangen en maakt bezwaar tegen
deze definitieve aanslag, omdat de aanslag niet
binnen de wettelijke termijn van drie jaar bekend
is gemaakt.

belastingplichtige niet eerder dan op 6 februari
2012 een kopie van dat aanslagbiljet is uitgereikt.
Volgens de Hoge Raad is de aanslag dan niet
vastgesteld en bekend gemaakt binnen de
wettelijke driejaarstermijn. Dat het aanslagbiljet
volgens het geautomatiseerde systeem van de
Belastingdienst in september 2011 is opgemaakt,
is volgens de Hoge Raad niet van belang.
Met de enkele kennisneming van die verzending
aan een verkeerd adres wordt volgens de
Hoge Raad onvoldoende recht gedaan
aan de strekking van de aanslagtermijn,
zijnde het bieden van een waarborg dat
belastingplichtigen binnen een redelijke termijn
hun belastingaanslag ontvangen. Gelet op
het voorgaande verliest de Belastingdienst
haar recht tot opleggen van een definitieve
belastingaanslag over 2008, zodat de opgelegde
voorlopige aanslagen moeten worden
vernietigd. De belastingplichtige hoeft daardoor
geen inkomstenbelasting te betalen over het
jaar 2008. De eerder op voorlopige aanslagen
betaalde inkomstenbelasting dient te worden
terugbetaald aan de belastingplichtige.
Praktische relevantie
De Belastingdienst dient binnen drie jaren na
afloop van een boekjaar een definitieve aanslag
op te leggen. Indien uitstel voor indiening van
de aangifte is aangevraagd, wordt deze termijn
verlengd met het verleende uitstel. Indien een
aanslag bijvoorbeeld te laat of naar een onjuist
adres is verzonden, waardoor een aanslag voor
het eerst na afloop van de driejaarstermijn door
belastingplichtige is ontvangen, dan kan dit
mogelijk een grond opleveren voor het maken
van bezwaar tegen deze definitieve aanslag. Punt
is wel dat de belastingplichtige zelf niet debet
moet zijn aan de te late verzending.
Mr. R.J.M. Frins
088 288 5757		
rfrins@deloitte.nl
Mr. L.E. Verkoijen
088 288 1412
lverkoijen@deloitte.nl

Gebruikelijkloonregeling en het
loon van de partner
Bij toetsing van het loon van een directeurgrootaandeelhouder aan de gebruikelijkloonregeling
is het loon van de echtgenoot niet relevant, bij
aanslagen over de tijdvakken voor 2010.
Casus
X bv exploiteert een uitzendbureau. Zowel directeurgrootaandeelhouder B, als diens echtgenoot
werken voor de bv. In de jaren 2006, 2007 en 2008
ontvangt B voor zijn werkzaamheden een beloning
van respectievelijk € 4899, € 5112 en € 5885. Zijn
echtgenote ontvangt beloningen van respectievelijk
€ 30.984, € 55.013 en € 45.248. De inspecteur legt
over deze jaren een naheffingsaanslag aan X bv op. Hij
stelt zich op het standpunt dat op de beloning van B,
het normbedrag van het fictief loon van toepassing is.
Deze regeling heeft betrekking op de situatie waarin
een aanmerkelijkbelanghouder arbeid verricht voor een
vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang houdt,
in de praktijk: de directeur-grootaandeelhouder. Deze
werknemer kan in feiten zijn eigen arbeidsvoorwaarden,
waaronder zijn loon, vaststellen. De fictiefloonregeling
bepaalt dat deze aanmerkelijkbelanghouder ten minste
een voor hem gebruikelijk loon moet genieten. Tevens
is bepaald wat onder dit gebruikelijk loon wordt
verstaan. Deze bepaling wordt daarom ook wel de
gebruikelijkloonregeling genoemd. Omdat X bv van
mening is dat op de beloning van B de bepaling niet van
toepassing is, dient hij bezwaar in en stelt later beroep en
hoger beroep in tegen deze naheffingsaanslagen.

Het oordeel van de rechter
Het hof heeft geoordeeld dat de gebruikelijkloonregeling
van toepassing is op zowel B als op zijn echtgenoot.
Verder overweegt het hof dat niet aannemelijk is dat de
door hen samen verdiende lonen, in verhouding tot de
door hen gezamenlijk verrichte werkzaamheden, dienen
te worden gecorrigeerd. Met andere woorden is het
hof van mening dat in situaties waarin een aanmerkelijk
belang geen rol speelt, geen hoger loon gebruikelijk
is dan het feitelijk aan B en zijn echtgenoot tezamen
betaalde loon. Het hof vernietigt daarom de uitspraak van
de rechtbank en de naheffingsaanslagen.
In cassatie wordt door de Hoge Raad onderzocht of het
correct is dat het hof heeft geoordeeld, dat de lonen
van B en zijn echtgenoot niet lager dan gebruikelijk
zijn. De Hoge Raad oordeelt dat dit niet het geval is.
Het hof had het inkomen van de echtgenoot namelijk
niet mogen betrekken in de beantwoording van de
vraag, of het loon van B in overeenstemming is met de
gebruikelijkloonregeling. Het hof is daarmee buiten de
grenzen van het geschil getreden. Immers, de toets aan
het gebruikelijk loon is niet afhankelijk van de omvang
van het aan de echtgenote betaalde loon. Overigens was
de belastingheffing ter zake van die betalingen tussen
partijen niet in geschil. Het cassatieberoep is daarmee
gegrond verklaard en er volgde verwijzing om de zaak
nader te beoordelen.
Tot slot
Nu het hier tijdvakken betreft die gelegen zijn voor 2010,
had het hof het inkomen van de partner niet mee mogen
nemen in de beoordeling. Vanaf 2010 geldt echter een
uitbreiding van de gebruikelijkloonregeling naar de
partner van de directeur-grootaandeelhouder. Het is dus
altijd van belang om goed te controleren, welke wettelijke
bepalingen van toepassing zijn in het betreffende tijdvak.
Zelfs het hof heeft dit immers (waarschijnlijk) nagelaten.

G.S.R.D. Vreuls LLB.
088 288 6755
jvreuls@deloitte.nl

Taxtueel nr 3 • 2014

33

Vertrouwensbeginsel
en beëindiging

Tot één van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
behoort het vertrouwensbeginsel. Uit dit beginsel vloeit
onder andere voort dat de Belastingdienst gebonden is aan
een eerder bewust ingenomen standpunt. De Hoge Raad
heeft geoordeeld dat gewekt vertrouwen niet met
terugwerkende kracht kan worden beëindigd.
34

Casus
In het arrest ging het om de volgende casus. X
huurde sinds een geruime tijd een standplaats op de
camping gelegen in de gemeente (Oud-)Roerdalen. In
Oud-Roerdalen werden de aanslagen rioolrecht niet
opgelegd aan de houders van standplaatsen, maar aan de
exploitant van de camping. Hiermee heeft de gemeente
vertrouwen gewekt aan de standplaatshouders. Per
1 januari 2007 heeft een herindeling plaatsgevonden
van de voormalige gemeenten Ambt Montfort en Oud
Roerdalen tot de nieuwe gemeente Roerdalen. Naar

aanleiding van de herindeling zijn de belastingen van
beide voormalige gemeenten geharmoniseerd. Dit
betekende voor X dat hij rioolrecht moest betalen voor
zijn standplaats.
Op 30 november 2009 heeft de gemeente een aanslag
rioolrecht opgelegd aan X over het belastingjaar 2007.
Bij deze aanslag was een informatiebrief gevoegd
van de wethouder van Financiën van de gemeente
Roerdalen. In die brief werd medegedeeld dat per 2007
aanslagen rioolrecht werden opgelegd voor objecten op
recreatieterreinen, waaronder stacaravans. In maart 2010
is de aanslag rioolrecht inzake het belastingjaar 2008
opgelegd aan X. In geschil is of X zich met succes kan
beroepen op het vertrouwensbeginsel.
Oordeel
Het hof heeft geoordeeld dat de heffingsambtenaar
het gewekte vertrouwen (dat er geen aanslag wordt
opgelegd aan de houders van standplaatsen) heeft
beëindigd door middel van zijn brief in november
2009. Aangezien de aanslag voor het jaar 2008 met
dagtekening 17 maart 2010 aan X is opgelegd, dus na
de beëindiging van het gewekte vertrouwen, kan X zich
niet meer beroepen op het gewekte vertrouwen. De
Hoge Raad gaat hier niet in mee en oordeelt dat het
gewekte vertrouwen niet kan worden beëindigd met
terugwerkende kracht. X kan zich met succes beroepen
op het vertrouwensbeginsel voor een heffingstijdvak
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dat is gelegen voor het tijdstip waarop het vertrouwen
is beëindigd. Omdat het gewekte vertrouwen van X
pas is beëindigd bij ontvangst van de informatiebrief
van 30 november 2009, is de heffing van rioolrecht
over het belastingjaar 2008 en 2007 in strijd met het
vertrouwensbeginsel. Dit zal, ons inziens, ook nog
moeten gelden voor het jaar 2009.
Tot slot
Op grond van het vertrouwensbeginsel mogen
belastingplichtigen in beginsel op door de inspecteur/
heffingsambtenaar gedane toezeggingen en
akkoordverklaringen vertrouwen. Hierbij geldt
wel de voorwaarde dat de relevante gegevens die
belastingplichtige heeft verschaft, volledig en correct
zijn. Uit het arrest volgt dat beëindiging van dit
vertrouwen niet met terugwerkende kracht geschieden.
De beëindiging van gewekt vertrouwen kan enkel
rechtsgevolgen met zich brengen voor belastingschulden
die na deze beëindiging zijn ontstaan. Soms wordt
overigens nog wel een specifieke overgangsregeling
getroffen, namelijk indien sprake is van duurcontracten.
Dat was hier echter niet aan de orde.
W.R. Dhorai M.Sc. LL.M
088 288 6810
wdhorai@deloitte.nl
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Deloitte Academy
Masterclass Fiscale Actualia

Hebt u onvoldoende tijd om alle wetswijzigingen, beleidsbesluiten en arresten bij
te houden? Hebt u niet kunnen bijhouden welke plannen de regering nu echt
gaat uitvoeren? Wij helpen u graag om alles weer op een rijtje te zetten en vooral
uw fiscale kennis te verdiepen. Wij hebben daartoe een masterclass ontwikkeld
die uit een aantal modules bestaat.
In deze masterclass wordt u geïnformeerd over allerlei fiscale
ontwikkelingen en wordt u diepgaand bijgepraat op een
breed scala van fiscale thema’s. De fiscale regelgeving is en
blijft complex. Men ontkomt er als professional niet aan om
de ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak goed bij te
houden.
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor fiscalisten met voldoende
praktijkervaring waardoor op een hoog niveau over de
materie wordt gesproken en gediscussieerd.
De docenten zijn allen verbonden aan Deloitte, specialisten
op hun terrein en hebben veel ervaring met de problematiek
die zij doceren. De stof is opgedeeld in een aantal modules.
Actualiteiten indirecte belastingen –
23 september 2014
• ondernemerschap en fiscale eenheid
• internationaal goederen- en dienstenverkeer
• onroerend goedtransacties en exploitaties
(incl overdrachtsbelasting),
• vrijstellingen
• douaneheffingen en accijnzen.
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Actualiteiten internationaal en Europees
belastingrecht 18 november 2014
• uitzending van personeel van en naar Nederland
• vaste inrichting en winsttoerekening
• Transfer Pricing
• passieve inkomsten (dividend/rente/royalties) en
actualiteiten echtspraak.
Actualiteiten loonheffingen en formeel
belastingrecht 9 december 2014
• loon en kostenvergoedingen
• pensioenontwikkelingen
• algemene beginselen van behoorlijk bestuur
• rechten en plichten van de belastingplichtige
• fiscale boetes
Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website,
www.deloitte.nl/academy.

