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Vrije keuze om de bv of bestuurder aansprakelijk te stellen

Voorwoord

Fiscale verduurzaming

H

erziening van het fiscale stelsel: komt het er

wat is mooier als daarmee tevens de hoge belastingdruk op arbeid

nu of komt het er niet? En als het er komt,

kan worden verlaagd: twee vliegen in een klap. Toch ligt het niet zo

wanneer dan wel en hoe gaat het eruit

eenvoudig. Ik plaats een paar kanttekeningen:

zien? De antwoorden zijn kort: we weten
het niet. De Tweede Kamer dringt stevig
aan op hervormingen, maar tegelijkertijd

zijn de politieke visies op de richting daarvan zo uiteenlopend dat de
conclusie wel moet zijn dat een richting niet in zicht is. Als er al iets
gebeurt, moet dat een polderoplossing zijn, tenzij het doorschuift
naar een volgend kabinet dat wel in staat is een duidelijke richting in
te slaan. Toch blijft de Kamer aandringen en hoewel staatssecretaris
Wiebes aanvankelijk de boot van de belastinghervorming stevig heeft
afgehouden, heeft hij uiteindelijk toch moeten toezeggen nog voor
de zomer met enkele voorstellen te komen.
In de discussie rondom belastinghervormingen lijkt een ontwikkeling
plaats te vinden die we in het verleden niet of nauwelijks zagen:
de toenemende belangstelling voor belastingen die samenhangen
met het milieu. Te denken is aan belastingen die vervuiling treffen,
belastingen die zijn gericht op energiebesparing en belastingen
die verspilling tegen moeten gaan. De rol van deze heffingen is in
principe tweeërlei: enerzijds kunnen opbrengsten van die belastingen
er aan bijdragen dat andere belastingen kunnen worden verlaagd,
bijvoorbeeld belastingen op arbeid. Anderzijds kan door dergelijke
heffingen het milieu worden ‘gestuurd’, ofwel hebben ze een
instrumentalistische functie. In Nederland is de belastingopbrengst
van dergelijke milieuheffingen beperkt: circa € 5 mld. per jaar op
een totale collectieve lastendruk van circa € 245 mld. In november
2014 is er echter een uitvoerig en interessant rapport gepresenteerd
waarin een ingrijpend voorstel wordt gedaan het fiscale stelsel op
grote schaal te ‘verduurzamen’ ofwel om dergelijke milieuheffingen
zeer substantieel uit te breiden tot een opbrengst van circa € 30 mld.

1. Het bedrag van de ‘ombouw’ is enorm en heeft substantiële
invloed op de economie. Die zou daar gemakkelijk ernstig
door verstoord kunnen worden. Er moeten derhalve allerlei
randvoorwaarden tot stand worden gebracht dergelijke
voorwaarden te creëren. Overigens is ook de hoogte van het
bedrag arbitrair en niet onderbouwd.
2. Dit soort heffingen hebben een sterk instrumenteel karakter:
ze beogen het gedrag van belastingplichtigen te sturen.
Instrumentalisme blijkt echter zelden effectief te zijn. Maar als
het wel effectief zou zijn, dan betekent het uiteraard dat de
beoogde belastingopbrengst lang niet wordt gehaald. Linksom of
rechtsom moet dan toch elders belasting worden geheven.
3. Als men wil ‘sturen’ is de vraag of dat dan niet beter kan
gebeuren met regels. Een mooi voorbeeld vormt de CO2-uitstoot
van auto’s. Nederland heeft daar de afgelopen jaren circa € 6
mld. aan fiscale faciliteiten in gestopt, maar ondertussen heeft de
Europese Commissie de fabrikanten van auto’s verplicht de CO2
norm stevig te doen verlagen. Anders gezegd: zonder de diverse
fiscale autofaciliteiten zou de CO2-uitstoot stellig ook fors zijn
verlaagd.
4. Een laatste hier te noemen probleem betreft de internationale
context: een dergelijke rigoureuze ingreep verstoort het
internationale fiscale systeem waardoor het de facto onmogelijk
is een dergelijke operatie tot zo’n omvang uit te voeren als niet
de hele wereld daartoe overgaat. Het zal duidelijk zijn dat dit niet
haalbaar is. Dat betekent dat alleen een vrij beperkte vergroting
van dit soort heffingen tot de mogelijkheden behoort; in elk geval
als we over een te overziene termijn spreken.

In het voorstel wordt deze opbrengst vervolgens aangewend om met
name de lasten op arbeid, die circa € 145 mrd. bedragen, te verlagen.
De centrale vraag is of dit een zinvolle operatie is? Men zou al snel
geneigd kunnen zijn die vraag bevestigend te beantwoorden: wie kan
er nu op tegen zijn vergroening te stimuleren via belastingheffing en

De conclusie moet dus wel zijn dat, hoe sympathiek het ook lijkt,
milieuheffingen sterk in belang toe te laten nemen, dit weinig
realiteitswaarde heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat er niets
gedaan moet worden aan de bescherming van het milieu. Dat kan
echter in de eerste plaats het beste door regelgeving tot stand te
brengen en in de tweede plaats door eventuele verzwaringen van
milieuheffingen slechts in kleine stapjes te effectueren.
We zullen zien of, en zo ja, hoe de regering dit oppakt. Het is duidelijk
dat dit in elk geval heel voorzichtig moet gebeuren. In mei weten we
vermoedelijk meer.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Voortgang

wetsvoorstel overheidsondernemingen
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Overheidsondernemingen worden
ingaande 2016 belastingplichtig.
Dat heeft nogal wat voeten in
de aard. Het wetsvoorstel ligt
overigens nog bij het parlement.
In deze bijdrage gaan wij
in op enkele punten van dit
wetsvoorstel.

De Tweede Kamer behandelt een wetsvoorstel dat
voorziet in de invoering van een ‘gelijk speelveld’ op
fiscaal terrein tussen overheidsondernemingen en
private ondernemingen. In dit wetsvoorstel wordt in
grote lijnen geregeld dat ondernemingen die door
overheidsorganisaties worden gedreven op dezelfde
wijze vennootschapsbelasting moeten gaan betalen
als ondernemingen in de private sector. Dat de regels
moeten worden gewijzigd is niet zozeer te danken
aan de Nederlandse overheid zelf, maar veel meer aan
‘Brussel’: de Europese Commissie is van mening dat de
bestaande regeling als niet-geoorloofde staatssteun is
aan te merken. Afgelopen najaar is zelfs een formele
onderzoeksprocedure gestart naar de Nederlandse fiscale
regels. Het Kabinet ziet zich dus min of meer gedwongen
om deze fiscale regels te wijzigen. De overheid pakt de
zaak uiterst serieus aan. Dat kan ook niet anders, want
de gevolgen van eventuele constatering van verboden
staatssteun - terugvordering van de steunmaatregelen
met rente - zijn ronduit desastreus. Het staat dus bij
voorbaat vast dat overheidsorganisaties die zich ‘op
de markt begeven’ te maken krijgen met ingrijpende
veranderingen met gevolgen voor hun financiën en
(administratieve) organisatie.

Ingangsdatum
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe regels
op 1 januari 2015 al formele rechtskracht zouden hebben,
maar dat zij pas vanaf 1 januari 2016 daadwerkelijk
zouden moeten worden toegepast. Daarmee wilde de
regering voor de betrokken organisaties tijd winnen,
zodat zij zich terdege zouden kunnen voorbereiden op
de wijzigingen. Dat is niet gelukt: het wetgevingsproces
kon niet vóór de jaarwisseling worden afgerond. De
regering houdt echter, met de hete adem van ‘Brussel’ in
de nek, wel vast aan de materiële inwerkingtreding vanaf
1 januari 2016.
Onderneming in fiscale zin
Volgens de nieuwe regels moeten alle
overheidsondernemingen vennootschapsbelasting
gaan betalen over hun winst, onafhankelijk van de
rechtsvorm waarin die onderneming is gegoten.
Het nu nog bestaande onderscheid tussen
directe overheidsondernemingen, dat wil zeggen
overheidsondernemingen die rechtstreeks door
bijvoorbeeld een gemeente of provincie worden
gedreven, en indirecte overheidsondernemingen,
te weten overheidsondernemingen die zijn
ondergebracht in een afzonderlijke entiteit in handen
van de overheidsorganisatie, bestaat straks niet meer.
Bepalend zal zijn of en in welke mate sprake is van
een onderneming in fiscale zin. En dat is waar een
belangrijk deel van de discussie straks over gaat. Bij
private ondernemingen is dat wel redelijk helder, maar
voor overheidsorganisaties spelen factoren een rol die
in de private sector niet of vrijwel niet voorkomen.
Overheidsondernemingen zijn bijvoorbeeld vaak
organisatorisch sterk verweven met andere activiteiten,
waardoor niet duidelijk is in hoeverre die andere
activiteiten mee moeten worden genomen in de
belastingplicht. Tijdens de behandeling in de Tweede
Kamer heeft staatssecretaris Wiebes daar geen helderheid
over kunnen scheppen. Ook bijvoorbeeld het antwoord
op de vraag of sprake is van normaal vermogensbeheer, in
welk geval geen vennootschapsbelastingplicht ontstaat,
blijft onduidelijk. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn
voor grondexploitatiebedrijven van gemeenten. Een
ander belangrijk punt is of het geheel of deels drijven op
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subsidies van belang is. Hierover heeft de staatssecretaris
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer gezegd dat
dat niet zo is als de organisatie voor minder dan 70%
afhankelijk is van subsidies.
Scholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen
Vennootschapsbelastingplicht dreigt in beginsel ook
voor door het Rijk bekostigde scholen, universiteiten
en onderzoeksinstellingen. Daar gaat het vooral om de
derdengeldstromen, als een school bijvoorbeeld ook
cursussen aanbiedt op de private markt. Het is niet de
bedoeling dat scholen die alleen door het Rijk bekostigd
onderwijs verzorgen ineens vennootschapsbelasting
moeten gaan betalen. Daarom is een verplichte vrijstelling
ingevoerd als een dergelijke instelling voor 90% onderwijs
verzorgt en/of onderzoek verricht. Tijdens de behandeling
in de Tweede Kamer is echter niet duidelijk geworden
welke maatstaven gelden voor deze 90%-toets. Men
moet zich behelpen met de opmerking dat van geval
tot geval dient te worden beoordeeld welke criteria het
meest voor de hand liggen. Er geldt overigens nog een
aanvullende eis: het onderwijs/onderzoek moet wel voor
70% door het Rijk zijn bekostigd. Niet duidelijk is of dit
voor alle onderwijs/onderzoeksactiviteiten geldt of per
activiteit.
Overheidstaken
Een ander punt waarover tijdens de parlementaire
behandeling uitvoerig is gediscussieerd betreft de
vrijstelling voor de uitvoering van overheidstaken. De
staatssecretaris heeft in eerste instantie geweigerd om
een lijst op te stellen met wat daar allemaal onder zou
kunnen vallen. Na druk van de Tweede Kamer is hij
toch overstag gegaan en heeft hij aangegeven welke
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activiteiten niet belast zullen worden. Dit is overigens een
niet-uitputtende lijst. Daarop staan veel voor de hand
liggende taken, zoals de handhaving van de openbare
orde en de brand- en rampenbestrijding. Maar ook de
exploitatie van parkeerplaatsen op de openbare weg,
het ophalen van huisvuil, interne beveiligingsdiensten,
schoonmaakdiensten en koeriersdiensten zijn volgens
de staatssecretaris overheidstaken. In de praktijk zal het
lastig zijn om aan deze lijst rechten te ontlenen, want de
staatssecretaris heeft er bij gezegd dat nog steeds een
beoordeling van geval tot geval nodig zal zijn.
Ramkoers
In het wetsvoorstel is een (tijdelijke) vrijstelling
opgenomen voor de ondernemingen in de Nederlandse
internationale havens, zoals het havenbedrijf
van Rotterdam. Nederland is alleenl bereid om
vennootschapsbelasting te heffen als duidelijk is dat de
havenbedrijven in andere landen gelijkwaardig worden
behandeld en vindt dat daar eerst onderzoek naar moet
worden gedaan; naast de belastingheffing spelen ook
subsidies hier een belangrijke rol. De Europese Commissie
is ‘not amused’ over dit onderdeel van het voorstel en
heeft een formele staatsteunprocedure tegen Nederland
aangekondigd. Wiebes houdt echter stoïcijns vast aan
dit onderdeel, zo blijkt uit de behandeling in de Tweede
Kamer. Een aanvaring op volle zee met de Europese
Commissie lijkt hier vooralsnog in het verschiet te liggen.
Mr. M.H.C Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl

Beschikking geen loon

Op 22 september 2014 is het
wetsvoorstel Beschikking geen
loonheffingen ingediend bij de
Tweede Kamer. Hiermee wordt de
Beschikking geen loonheffingen
(BGL) geïntroduceerd. De BGL
vervangt op termijn de systematiek
van de Verklaring arbeidsrelatie
(VAR) en beoogt onder andere
schijnzelfstandigheid te bestrijden.
Het voorstel roept veel weerstand
op.
De VAR dient ervoor om aan te geven wat de fiscale
verhouding is tussen een opdrachtgever en een
opdrachtnemer. Met name is voor de opdrachtgever
van belang of hij werkgever is en inhoudingen moet
toepassen. Voor de opdrachtnemer is van belang of hij
fiscaal ondernemer is en van fiscale faciliteiten gebruik
kan maken. In veel gevallen is deze positie niet duidelijk.
De fiscus kan op verzoek dan vooraf een VAR afgeven
waarin de arbeidskwalificatie wordt bepaald. Er bestaan
vier soorten VAR’s, waarvan er slechts twee vrijwarende
werking hebben voor de loonheffingen, namelijk de
VAR-winst uit onderneming en de VAR-directeurgrootaandeelhouder. Vrijwaring betekent dat bij dergelijke
VAR’s de opdrachtgever niet achteraf kan worden
aangesproken als mogelijk, ten onrechte, achteraf geen
juiste VAR zou zijn afgegeven. Alleen bij kwade trouw van
partijen kan dat anders liggen.
De fiscus wil hier echter verandering in brengen en
de beide partijen gemakkelijker kunnen aanspreken
als er sprake is van een onjuiste kwalificatie. Daartoe
moet de invoering van de BGL dienen die de VAR moet
vervangen. In tegenstelling tot de VAR gaat onder de BGL
een medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever
gelden. Bovendien kan de vrijwarende werking van
de BGL vervallen, indien de feitelijke situatie niet in

overeenstemming is met de feiten waarop
de kwalificatie van de arbeidsverhouding
in BGL zijn vermeld. De BGL zegt in feite
ook alleen maar of de opdrachtnemer al
dan niet in dienstbetrekking is, maar geeft
niet expliciet aan of de opdrachtnemer
ook zelfstandig ondernemer is. Daarnaast
moeten partijen er voor zorgen dat de
feitelijke situatie goed aansluit bij de feiten
van de BGL. De BGL wordt verkregen
door een vragenlijst op de website van de
belastingdienst in te vullen.
Kritiek
Direct na het indienen van het
wetsvoorstel BGL werd er forse
kritiek op geuit. Volgens verschillende
werkgevers- en zzp-organisaties is
het wetsvoorstel prematuur, omdat
de oplossing van het bestrijden van
schijnzelfstandigheid in een betere
handhaving van de VAR-systematiek moet
worden gezocht. Bovendien resulteert
de BGL en de daarmee samenhangende
medeverantwoordelijkheid voor
opdrachtgevers in een administratieve
lastenverzwaring en onzekerheid ten
aanzien van de vrijwarende werking van
de BGL. De staatssecretaris heeft onlangs
gereageerd op deze kritiek en de vragen
die de vaste commissie voor Financiën
daaromtrent heeft gesteld.
Als reactie op het voorstel voor de BGL
hebben verschillende werkgevers- en
zpp-organisaties alternatieven voor de
BGL uitgewerkt. Om deze alternatieven
te bestuderen en te beoordelen of
deze haalbaar zijn, is de parlementaire
behandeling (en daarmee de uiteindelijke
inwerkingtreding) van de BGL uitgesteld.
Het is onduidelijk wanneer de
parlementaire behandeling van de BGL
wordt voortgezet.

Medeverantwoordelijkheid
Bij de aanvraag van een BGL dient
de opdrachtnemer een aantal op de
rechtspraak gebaseerde vragen te
beantwoorden. Op basis van deze
antwoorden wordt een aantal stellingen
over de wijze waarop en condities
waaronder de arbeid wordt verricht
opgenomen in de BGL. Blijkens het
wetsvoorstel vervalt de vrijwarende
werking van de BGL, indien de feitelijke
situatie en werkzaamheden niet volledig
overeenkomen met de stellingen die
op de beschikking staan vermeld. In
zijn reactie op de kritiek en de vragen
over deze strenge voorwaarde merkt de
staatssecretaris op dat het incidenteel in
lichte mate afwijken van de stellingen niet
tot het vervallen van de vrijwaring hoeft
te leiden. De vrijwarende werking van de
BGL vervalt niet indien de opdrachtgever
aannemelijk maakt dat er in het algemeen
wel in overeenstemming met de BGL
wordt gewerkt, aldus de staatssecretaris.
Gezien de reactie van de staatssecretaris
op de vragen en kritiek is het beslist geen
zekerheid dat de BGL – in de voorgestelde
vorm – wordt ingevoerd. Wordt dus
vervolgd. Voor lopende VAR’s is eerder
aangegeven dat die blijven doorlopen tot
de BGL wordt ingevoerd. Vooralsnog is dat
nog steeds zo, maar het is denkbaar dat als
de BGL-regelgeving te lang gaat duren hier
nog verandering in komt. Dat moeten we
nu echter afwachten.
P. van Horsen LLM.
088 288 3760
PvanHorsen@deloitte.nl
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Nederlandse
fiscale
eenheidsregime
in strijd met
EU-recht

Het Hof Amsterdam oordeelde
in navolging van het Hof van
Justitie dat het Nederlandse fiscale
eenheidsregime in strijd is met
EU-recht. In deze bijdrage wordt
ingegaan op de totstandkoming van
deze uitspraak en de gevolgen die zij
meebrengt.
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Fiscale eenheid
In Nederland gevestigde vennootschappen kunnen er
onder voorwaarden voor kiezen een fiscale eenheid aan
te gaan met één of meer (klein)dochtermaatschappijen.
De fiscale eenheid biedt diverse voordelen. Zo worden de
resultaten van fiscale eenheidsmaatschappijen onderling
gesaldeerd, bestaat de mogelijkheid tot geruisloze
reorganisatie en hoeft slechts één belastingaangifte te
worden gedaan.
Naar de tekst van de wet kan een fiscale eenheid alleen
worden aangegaan tussen in Nederland gevestigde
vennootschappen die – direct of indirect – voor ten
minste 95% worden gehouden. Indirect gehouden
vennootschappen kunnen alleen worden gevoegd
in de fiscale eenheid, wanneer ook de verbindende
vennootschap – die in Nederland moet zijn gevestigd,
dan wel dient te beschikken over een Nederlandse vaste
inrichting - is gevoegd. Het is bijgevolg niet mogelijk om
een fiscale eenheid aan te gaan tussen twee in Nederland
gevestigde zustermaatschappijen (hierna: zusjes fiscale
eenheid) waarvan de moedermaatschappij in een andere
staat is gevestigd en niet beschikt over een Nederlandse
vaste inrichting. Evenmin wordt een fiscale eenheid tussen
een Nederlandse moeder en kleindochtermaatschappij
(hierna: moeder-dochter fiscale eenheid) toegestaan
wanneer de verbindende vennootschap niet in Nederland
is gevestigd.
Een aantal belastingplichtigen heeft het standpunt
ingenomen dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime
hiermee in strijd komt met het EU-recht. Hof Amsterdam
besloot begin 2013 daarom enkele prejudiciële vragen
voor te leggen aan het Hof van Justitie.

Hof van Justitie
Het Hof van Justitie oordeelde dat de Nederlandse fiscale
wetgeving een inbeuk maakt op de vrijheid van vestiging.
Immers, wanneer de verbindende vennootschap in
Nederland zou zijn gevestigd, zou het wel mogelijk zijn
geweest om een zusjes of moeder-dochter fiscale eenheid
aan te gaan. Voor het Hof van Justitie is het hierbij van
geen belang dat in een zuiver binnenlandse situatie
een moedervennootschap geen fiscale eenheid zou
kunnen aangaan met haar kleindochterondernemingen
zonder ook de tussenliggende dochtervennootschap
op te nemen. Evenmin doet ter zake of de
verbindende vennootschap een tussenhoudster of een
gemeenschappelijke moedermaatschappij is. Deze inbreuk
valt niet te rechtvaardigen.
Hof Amsterdam
In zijn einduitspraak in deze zaken heeft het Hof
Amsterdam het arrest van het Hof van Justitie bevestigd.
Het Hof meent dat de inbreuk op de vrijheid van
vestiging die het fiscale eenheidregime maakt weliswaar
kan worden gerechtvaardigd, maar dat de algehele
uitsluiting van fiscale eenheden in de onderhavige
situatie verder gaat dan strikt noodzakelijk. Nederland
moet daarom fiscale eenheden tussen moeder- en
kleindochtervennootschappen respectievelijk tussen
zustervennootschappen dan ook in essentie toestaan.
Wel mag Nederland nieuwe voorwaarden stellen om,
bijvoorbeeld, dubbele verliesverrekening tegen te gaan.
Hoe nu verder?
Als gevolg van de uitspraak moet Nederland
fiscale eenheden tussen in Nederland gevestigde
vennootschappen toestaan, ook wanneer de verbindende
entiteiten in andere EU-lidstaten zijn gevestigd. Deze
buitenlandse vennootschappen worden dan niet in de
consolidatie betrokken. De uitspraak is hiermee in lijn met
eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie, zoals de
zaak Papillon. Onduidelijk is evenwel of de fiscale eenheid
ook moet worden toegestaan wanneer de verbindende
vennootschap in een derde niet-EU-land is gevestigd.
Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat
geen cassatieberoep wordt aangetekend. In de eerst
helft van 2015 wordt een wetsvoorstel ingediend om
het fiscale eenheidsregime in overeenstemming te
brengen met het EU-recht. Vooruitlopend hierop is in
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december 2014 een beleidsbesluit gepubliceerd. In dit
besluit wordt aangegeven onder welke voorwaarden in
“buitenlandsituaties” zusjes- en moeder-dochter fiscale
eenheden mogelijk zullen zijn en welke gevolgen aan
dergelijke fiscale eenheden worden verbonden.
Zusjes fiscale-eenheid
Ten aanzien van zusjes fiscale-eenheden stelt het besluit
de voorwaarde dat de desbetreffende vennootschappen
één zustervennootschap moeten aanwijzen die
als moedermaatschappij van de fiscale eenheid zal
fungeren. De overige vennootschappen treden op
als dochtermaatschappij. Deze keuze hiertoe wordt
gemaakt bij het verzoek om een fiscale eenheid. Op
deze keuze kan niet worden teruggekomen. Nederlandse
kleindochtermaatschappijen die onder de Nederlandse
zusjes hangen, kunnen ook in de fiscale eenheid worden
gevoegd. Voorwaarde is dan wel dat ook de directe
dochtermaatschappij in de fiscale eenheid worden
gevoegd. Voorts dient de buitenlandse verbindende
vennootschap, zonder keuzemogelijkheid ervan te zijn
vrijgesteld, te zijn onderworpen aan een winstbelasting
(onderworpenheidseis.)
Fiscale eenheid moeder/kleindochter
Bij een moeder-kleindochter fiscale eenheid blijft
de Nederlandse moedermaatschappij ook de
moedermaatschappij van de fiscale eenheid. De
deelnemingsvrijstelling blijft dan van toepassing
op de buitenlandse verbindende vennootschap,
alsof er geen fiscale eenheid was. Het besluit regelt
daarnaast dat een fiscale eenheid ook mogelijk is als de
aandelen in de Nederlandse dochter via één of meer
buitenlandse vennootschappen worden gehouden. De
onderworpenheidseis geldt ook ten aanzien van de
verbindende buitenlandse vennootschap.
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Hoe nu verder?
Met het arrest van Hof Amsterdam is de storm rond
de Nederlandse fiscale eenheid nog niet geluwd.
Naar verwachting zal antimisbruikwetgeving worden
voorgesteld om dubbele verliesneming in Nederland te
voorkomen. Dit risico speelt in principe alleen bij moederdochter fiscale eenheden. Dubbele verliesverrekening
kan zich voordoen als een verlies van de gevoegde
Nederlandse kleindochtermaatschappij kan worden
verrekend met de winsten van de Nederlandse
moedermaatschappij en daarnaast nog tot uitdrukking
komt in een waardedaling van het belang dat de
Nederlandse moedermaatschappij in de buitenlandse
kleindochtermaatschappij houdt.
In beginsel is dubbele verliesverrekening niet mogelijk
ten aanzien van vermogensbestanddelen waarop de
deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Wanneer
de deelnemingsvrijstelling niet geldt – denk aan een
niet-gekwalificeerde beleggingsdeelneming en aan de
liquidatieverliesregeling – bestaat dat risico wel. Ook
laat dubbele verliesneming in Nederland zich denken
ten aanzien van een geldvordering op de buitenlandse
tussenhoudster, namelijk door een afwaardering vanwege
de verliezen van de gevoegde kleindochtermaatschappij.
L.W.D. Wijtvliet Msc.
088 288 4593
lwijtvliet@deloitte.nl

Werknemer van

maatschap, is niet tevens
werknemer van één of meer maten
De Hoge Raad heeft geoordeeld
dat werknemers die in dienst
zijn van een maatschap
voor de toepassing van de
gebruikelijkloonregeling
niet tevens kunnen worden
aangemerkt als werknemers
van één of meer maten van die
maatschap.
Feiten
Met ingang van 1 januari 1995 is X toegetreden
tot advocatenmaatschap D. Vanaf 1 januari 1996 is
deze maatschap een samenwerkingsverband met
notarissenmaatschap E aangegaan, onder de naam F.
Vanaf 1999 heeft X zijn maatschapsaandeel geruisloos
ingebracht in een besloten vennootschap, G bv. De
onderneming is vervolgens binnen de fiscale eenheid
uitgezakt naar H bv.
Voor X is de gebruikelijkloonregeling van
toepassing. Deze regeling is van toepassing als een
aanmerkelijkbelanghouder arbeid verricht voor een
lichaam waarin hij een aanmerkelijk belang ofwel ten
minste 5% van de aandelen houdt. Op basis van deze
regeling moet de aanmerkelijkbelanghouder minimaal
een voor hem gebruikelijk loon genieten. De inspecteur
corrigeert de aangiften inkomstenbelasting van X over de
jaren 2000 en 2002, omdat volgens hem het gebruikelijk
loon hoger moet worden vastgesteld.
Werknemers in dienst van maatschap
De onderhavige beslissing van de Hoge Raad is een
vervolg op een arrest uit 2012 betreffende dezelfde zaak.
In het arrest uit 2012 heeft de Hoge Raad toepassing
van de afroommethode ter bepaling van het gebruikelijk
loon van X verworpen. Deze methode is namelijk alleen
toegestaan als de opbrengsten van de bv (nagenoeg)
geheel voortvloeien uit de door X – in zijn hoedanigheid
van werknemer van die bv– verrichte arbeid. Hier is

dit niet het geval nu de opbrengst van
de bv mede wordt bepaald door het
resultaat van het samenwerkingsverband,
en niet (nagenoeg) uitsluitend wordt
bepaald door de arbeid die X in het
samenwerkingsverband verricht.
Na verwijzing van de Hoge Raad in deze
procedure uit 2012 naar het hof voor
verdere afhandeling, komt deze casus
daarna toch weer terecht bij de Hoge
Raad in verband met een ander geschil.
Dit betreft het volgende. In het kader van
de gebruikelijkloonregeling geldt onder
andere de regel dat het loon minimaal
gelijk moet zijn aan het hoogste loon
van een werknemer van het bedrijf die
geen aanmerkelijkbelanghouder is. Bij de
bv van X zijn geen andere werknemers
werkzaam maar in de maatschap waarin
X participeert wel. De vraag is nu of ook
die werknemers als vergelijkingsmaatstaf
kunnen dienen. De volgende vraag staat
daarom centraal: kan een werknemer die
in dienst is van de maatschap, worden
aangemerkt als een (andere) werknemer
van de bv, nu de bv ook een maat is van
de maatschap?
Hoge Raad
De staatssecretaris stelt in cassatie dat
G bv – de vennootschap van X – in de
hoedanigheid als lid van de maatschap,
moet worden beschouwd als werkgever
van de bij de maatschap werkzame
werknemers. Het gebruikelijke loon van X
moet daarom bepaald worden op het loon
van de meestverdienende werknemer van
de maatschap.

werknemers van één of meer maten van
die maatschap. Het gebruikelijke loon van
X kan dus niet vastgesteld worden op het
loon van de meestverdienende werknemer
van de maatschap. Het gebruikelijk loon
van X kan alleen op het loon van de
meestverdienende werknemer worden
gesteld, indien de maatschap een met
H bv verbonden vennootschap is. Dit is
echter niet het geval. De uitspraak is in
lijn met eerdere beslissingen van de Hoge
Raad waarin ook is bepaald dat voor
de loonbelasting werknemers van een
maatschap in dienstbetrekking staan tot
de maatschap en niet tot de maten.
Slot
Het antwoord van deze procedure is niet
verrassend maar de fiscus heeft grote
belangen dat zij toch gelijk zou krijgen
en had kennelijk voldoende hoop op
een vriendelijke gestemde Hoge Raad.
Het mocht niet zo zijn. Terecht. De vraag
is echter wel of de wetgever het er bij
laat zitten. Door een wetswijziging zou
namelijk voor de toekomst alsnog bereikt
kunnen worden hetgeen de fiscus voor
ogen staat. We wachten af wat er gaat
gebeuren.
G.S.R.D. Vreuls LLM.
088 288 6755
GVreuls@deloitte.nl

De Hoge Raad is het hier niet mee eens.
Werknemers die in dienst zijn van een
maatschap kunnen voor toepassing
van de gebruikelijkloonregeling niet
tevens (fictief) worden aangemerkt als
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Foutje...

Een balansfout mag in het oudste
openstaande jaar gecorrigeerd worden,
ook indien correctie in een eerder jaar
had kunnen plaatsvinden, aldus de Hoge
Raad. De Hoge Raad vult hiermee de
foutenleer verder in.
12

Winstberekening
De vennootschapsbelasting is een winstbelasting. Dat
betekent echter niet dat de resultatenrekening van een
onderneming bepalend is voor de berekening van de
verschuldigde vennootschapsbelasting. Integendeel.
De vennootschapsbelasting wordt berekend op
basis van vermogensvergelijking. Het eindvermogen
verminderd met het beginvermogen, vermeerderd met de
onttrekkingen en verminderd met de kapitaalstortingen,
bepaalt de fiscale winst. De balans is leidend.

Een tweede uitgangspunt is dat de
vennootschapsbelasting de “totaalwinst” wil belasten:
dat is, kort gezegd, de vermogensvooruitgang van een
onderneming gedurende haar gehele bestaan. Als een
onderneming is opgericht met een eigen vermogen van
100 en zij wordt geliquideerd met een eigen vermogen
van 1.200, terwijl in de loop der jaren 400 aan dividend
is uitgekeerd, dan bedraagt de vermogensvooruitgang
1.200 -/- 100 + 400 = 1.500. Dit is het bedrag dat in de
vennootschapsbelasting moet worden betrokken. Dat
dit bedrag aan vermogensvooruitgang van jaar tot jaar in
de heffing wordt betrokken is misschien van belang om
budgettaire redenen, maar dat is ondergeschikt aan het
totaalwinst begrip.
Fouten
Als fouten uit het verleden ertoe leiden dat de balans een
onjuist beeld geeft moet dit dus gecorrigeerd worden,
anders klopt immers de totaalwinst niet meer. Er is dan
geen balanscontinuïteit meer en de totaalwinst komt in
het gedrang. De Hoge Raad heeft hier meermaals arrest
over gewezen en een doctrine ontwikkeld die bekend
staat als de foutenleer. Het mooie van dergelijke in de
rechtspraak ontwikkelde doctrines is dat de rechter het
belastingrecht alle mogelijke nuances van de specifieke
situatie van een belastingplichtige in de afweging
betrekken. Het nadeel is dat het elke keer weer een
ellenlange procedure vergt. In casu ging het over de
aanslagen 2004 en 2005. De arresten werden gewezen in
oktober 2014.

Het antwoord op de eerste vraag is kort en krachtig: nee.
Als een post de balans niet raakt dan is de foutenleer
niet van toepassing. Het antwoord op de tweede vraag
is complexer. De foutenleer schrijft voor dat de correctie
moet plaatsvinden in het oudste openstaande jaar, het
oudste jaar dus waarvoor nog geen definitieve aanslag
is vastgesteld. Maar verplicht dit de inspecteur dan ook
om de correctie uit hoofde van de foutenleer aan te
brengen zodra deze wordt ontdekt? Of mag de inspecteur
daarmee ook wachten tot alle feiten duidelijk zijn, ook al
verloopt daarmee weer een jaar?
Het antwoord van de Hoge Raad: de inspecteur mag
wachten. De Hoge Raad oordeelt dat de fout niet in het
eerst mogelijke jaar moet worden hersteld. Als nog niet
alle voor het herstel benodigde gegevens beschikbaar
zijn, kan een fout ook in een later jaar worden hersteld.
Deze mogelijkheid wordt slechts begrensd door de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Met deze arresten bevestigt de Hoge Raad weer dat de
totaalwinst volstrekt leidend is in de fiscale winstbepaling,
het beginsel van de balanscontinuïteit mag niet zomaar
worden doorbroken.
Mr. F. Bracht
088 2880339
FBracht@deloitte.nl

De casus
In deze zaak gaat het om een concern dat wordt gesplitst,
vennootschappen verhuizen naar de (voormalige)
Nederlandse Antillen, fiscale reserves vallen vrij, maar in
essentie komt het erop neer dat er een balansfout wordt
geconstateerd die, indachtig het totaalwinstbegrip,
achteraf moet worden gecorrigeerd. De vragen waar het
om gaat zijn uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig:
1. als een post de balans niet raakt, kan de foutenleer dan
toch toepassing vinden?; en
2. als de foutenleer van toepassing is, in welk jaar moet de
correctie dan plaatsvinden?
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Wettelijke reserves

wel of geen ‘zuivere winst’?
Een teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort is onderworpen
aan de heffing van dividendbelasting, indien en voor zover sprake
is van zuivere winst. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat
civielrechtelijke wettelijke reserves deel uitmaken van zuivere winst.
Belanghebbende is een beursgenoteerde vennootschap.
In 2011 wordt besloten om een uitkering ad € 12.488.000
te doen aan de aandeelhouders. Deze uitkering zal ten
laste worden gebracht van de agioreserve. De nominale
waarde van de aandelen is niet bij statutenwijziging
verminderd met een bedrag gelijk aan de terugbetaling uit
de agioreserve. In geschil is in hoeverre dividendbelasting
verschuldigd is over de onderhavige uitkering aan de
aandeelhouders. Belanghebbende is van mening dat
geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden
en afgedragen, aangezien de niet-uitkeerbare wettelijke
reserves, zoals de herwaarderingsreserve, geen deel
uitmaken van de zuivere winst en er overigens geen
winst is. Indien er geen winst en geen winstreserves
zijn, kan geen sprake zijn van dividend en is ook geen
dividendbelasting verschuldigd, aldus de wet. De
belastingdienst is evenwel van mening dat de wettelijke
reserves wel tot de hier te toetsen winst behoren, ook
al is daarbij geen sprake van fiscale winst, en dat de
uitkering daarom wel is onderworpen aan de heffing van
dividendbelasting.
Wettelijke regeling
Indien sprake is van een teruggaaf van ‘hetgeen op
aandelen is gestort’, dient dividendbelasting te worden
ingehouden en afgedragen, indien en voor zover er sprake
is van zuivere winst. Het kan hierbij gaan om lopende
winst, ingehouden winsten en toekomstige winsten, zij
het dat deze laatste wel voorzienbaar moeten zijn. Hierop
wordt een uitzondering gemaakt, indien de algemene
vergadering tot de teruggaaf van kapitaal heeft besloten
en de nominale waarde van de geplaatste aandelen met
een gelijk bedrag is verminderd. In dit kader heeft de
Hoge Raad al in 1959 geoordeeld dat een terugbetaling
van agio zonder vermindering van de nominale waarde
van de geplaatste aandelen onderworpen is aan de
heffing van dividendbelasting. In casu was aan deze
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voorwaarden echter niet voldaan, zodat op die grond in
elk geval geen onbelaste terugbetaling kon plaatsvinden.
Belanghebbende had dus haar zinnen gezet op de stelling
dat er geen sprake was van voor uitdeling vatbare winst.
Arrest
In de onderhavige procedure wordt allereerst geoordeeld
dat zuivere winst als volgt kan worden gedefinieerd: Onder
zuivere winst moet worden verstaan alles wat er meer is
dan het gestorte kapitaal. Hieronder vallen dus niet alleen
open maar ook stille reserves.
Dit betekent volgens de Hoge Raad dat ook de wettelijke
reserves deel uitmaken van de zuivere winst. Hierbij is de
al dan niet uitkeerbaarheid van de wettelijke reserves niet
van belang. De onderhavige wettelijke reserves waren
voor belanghebbende niet uitkeerbaar; dat was ook een
belangrijke reden voor haar opvatting dat geen sprake was
van voor uitkering vatbare winst. Die opvatting is dus door
de Hoge Raad niet gevolgd, hetgeen ertoe leidde dat wel
dividendbelasting was verschuldigd.
Praktische relevantie
Bij uitkeringen is het altijd van groot belang om vooraf te
beoordelen of er dividendbelasting verschuldigd is, vooral
omdat de inhouding en afdracht van dividendbelasting
vaak op relatief eenvoudige wijze te voorkomen is. In casu
was dat dus mis gegaan doordat het kapitaal niet was
verminderd. Gelet op het feit dat de dividendbelasting
in de meeste gevallen zonder problemen als voorheffing
kan worden verrekend, leidt de inhouding en afdracht van
dividendbelasting overigens in veel gevallen enkel tot een
rentenadeel. In casu waren de aandeelhouders met name
buitenlanders, waar de dividendbelasting niet of beperkt
verrekenbaar was.

Tot slot: een klein uitstapje
Met ingang van 1 oktober 2012 is de zogeheten Flex-bvwetgeving van kracht. Op basis van deze wetgeving
zijn de bestuurders van vennootschappen verplicht om
voorafgaand aan een uitkering aan de aandeelhouders een
uitkeringstest te doen. Het doel van de uitkeringstest is dat
de bestuurders beoordelen of de uitkering verantwoord is.
Hierbij dient bijvoorbeeld rekening te worden gehouden
met de gevolgen van de uitkering voor de liquiditeit,
solvabiliteit en rentabiliteit.
Indien de vennootschap daarnaast wettelijke of statutaire
reserves aanhoudt, dient zij naast de uitkeringstest ook
nog een balanstest te doen. De balanstest houdt in

dat een uitkering enkel is toegestaan indien het eigen
vermogen groter is dan het totaal van de aan te houden
wettelijke en statutaire reserves.
Het bestuur van de vennootschap dient goedkeuring
te geven aan de uitkering. Indien achteraf blijkt dat ten
onrechte goedkeuring is gegeven aan de uitkering, kunnen
bestuurders in beginsel hoofdelijk aansprakelijk worden
gesteld. Het is derhalve raadzaam om de voorafgaand
aan de uitkering uitgevoerde uitkerings- en/of balanstest
schriftelijk vast te leggen.
Mr. R.J.M. Frins
088 288 5757
rfrins@deloitte.nl
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Starbucks

en de Europese Commissie

De Europese Commissie is diverse onderzoeken gestart naar
afspraken die de belastingdiensten van een aantal landen hebben
gemaakt met bedrijven, de zogenoemde rulings. De Commissie
wil met name weten of hierbij sprake is van staatssteun. Een
van deze rulings betreft die tussen Starbucks en de Nederlandse
fiscus.
16

Nederland kende een florerende rulingpraktijk. De
rulingpraktijk houdt, kort gezegd, in dat met grote
ondernemingen afspraken worden gemaakt over
hun fiscale positie. Het gaat dan vooral om het
wegnemen van onzekerheden over de toepassing
van de wet. Er worden daarbij nooit afspraken
gemaakt over bijvoorbeeld het toe te passen tarief:
dat gebeurt gewoon volgens de wet. Onder politieke
druk vanuit de Europese Gedragscodecommissie die
schadelijke belastingregelingen moest bestrijden, is
deze rulingpraktijk rond 1998 omgezet in de huidige
APA/ATR-praktijk. Onder deze huidige Nederlandse
rulingpraktijk wordt onderscheid gemaakt tussen Advance
Tax Rulings (ATR’s) en Advance Pricing Agreements
(APA’s). Onder een ATR kan een bepaalde feitelijke situatie
worden bevestigd (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een
vaste inrichting). Een APA bevestigt de transfer pricing op
bepaalde transacties binnen de groep.
Ruling = staatssteun?
De Nederlandse rulingpraktijk werd recentelijk
geconfronteerd met een formeel staatssteunonderzoek.
De eurocommissaris voor mededingingszaken haastte
zich te vermelden dat niet de volledige Nederlandse
rulingpraktijk aan een staatssteunonderzoek werd
onderworpen, maar slechts een specifieke APA namelijk
die met Starbucks is overeengekomen.
Staatssteun is verboden overheidssteun. Lidstaten
mogen aan bepaalde ondernemingen geen voordeel
toekennen dat afwijkt van het reguliere belastingsysteem.
Een voordeel kwalificeert als staatssteun wanneer
het bewust door een overheidsinstantie, niet per se
de rijksoverheid, wordt toegekend aan een specifieke
onderneming of een bepaalde sector. Er moet derhalve
sprake zijn van een bevoordeling van een selectieve groep
begunstigden of van een enkele begunstigde. Daarnaast
moet het voordeel het internationale handelsverkeer
beïnvloeden en de concurrentie vervalsen. Aan deze
twee laatste voorwaarden is in de praktijk vaak snel
voldaan, zo leert de vele rechtspraak over staatssteun.
Een belastingvoordeel kan ook als staatssteun worden
aangemerkt, namelijk indien het de belastinginkomsten
negatief beïnvloedt.

Met betrekking tot rulings kan worden gesteld dat
deze selectief kunnen zijn, omdat ze slechts met een
individueel bedrijf worden overeengekomen; dit zou
dan vooral gelden voor APA’s. ATR’s kunnen in beginsel
geen staatssteun opleveren, omdat ze slechts een
bepaalde feitelijke situatie vaststellen en geen voordeel
inhouden. Slechts wanneer een ruling een daadwerkelijk
voordeel in het leven roept kan sprake zijn van verboden
staatssteun. Indien dit zou worden vastgesteld kan de
Europese Commissie verzoeken aan Nederland om de
verleende voordelen terug te vorderen. Nederland moet
de bevoordeelde onderneming dan het genoten voordeel,
inclusief rente, terug laten betalen. Op deze manier wordt
de situatie hersteld zoals deze zou zijn geweest zonder
de verstrekte overheidssteun, zelfs wanneer dit het
faillissement van de begunstigde onderneming tot gevolg
heeft.
Starbucks
De Europese Commissie opende, zoals gezegd, recent de
formele staatssteunprocedure tegen Nederland vanwege
de ruling die was afgegeven aan Starbucks. Specifiek met
betrekking tot deze ruling merkte de Europese Commissie
op dat de individuele rulings van de belastingdienst
inzake de berekening van de belastbare grondslag voor
de productieactiviteiten van Starbucks Manufacturing
EMEA BV moet worden onderzocht. Met name werden
de vragen veroorzaakt door de gekozen transfer pricing
methode, de gekozen benchmarks voor de vaststelling
van de transfer prices, de daarbij toegepaste correcties en
de classificatie als een ‘agent’. De betreffende Starbucksvennootschap werd aangemerkt als ‘contractproducent’.
De meeste problemen lijken echter te zijn ontstaan door
implementatieverschillen. Het aan de belastingdienst,
en vervolgens aan de Europese Commissie, overgelegde
transfer pricing rapport dat de basis vormde voor de
ruling ging uit van een bepaalde transfer pricing methode,
wat op zichzelf beschouwd correct is, maar bij de
effectieve implementatie werd een andere transfer pricing
methode gehanteerd.
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Standpunt Nederland
In haar voorlopige conclusie oordeelt de Europese
Commissie dat de ruling van Starbucks niet ‘at arm’s
length’ is, ofwel is gebaseerd op niet-zakelijke prijzen.
Om deze reden heeft de Commissie besloten de
formele staatssteunprocedure te openen om zo tot
een betere beoordeling over te kunnen gaan. Aan
de formele procedure zijn in beginsel geen termijnen
gesteld waarbinnen de Commissie tot een definitief
oordeel moet komen. Nederland is benaderd om
additionele informatie te verstrekken. Nederland heeft
inmiddels ook gereageerd op de opening van de formele
staatssteunprocedure. Volgens de staatssecretaris is
de toepassing door Nederland van het arm’s lenth
beginsel volledig in lijn met de internationale standaard
van de OESO. Ook de toepassing van deze regels door
de belastingdienst zouden volledig voldoen aan de
nationale en internationale normen en daarmee geen
voordeel opleveren zodat ook van staatssteun geen
sprake kan zijn. Daarnaast is de staatssecretaris van
mening dat “de Commissie in situaties op het gebied
van transfer pricing alleen tot het oordeel dat er sprake
is van staatssteun kan komen, indien aangetoond wordt

dat in een specifiek geval nadrukkelijk wordt afgeweken
van de OESO-richtlijnen en het arm’s length beginsel
evident onjuist wordt toegepast. De APA van Starbucks is
zorgvuldig en voldoende onderbouwd”. Naar de mening
van de staatssecretaris is derhalve geen sprake van een
selectief voordeel en hij ziet het definitieve oordeel van de
Europese Commissie met vertrouwen tegemoet. Tevens
merkt hij op dat de Nederlandse rulingpraktijk volledig in
lijn is met internationaal recht. Het is de doelstelling van
de Nederlandse regering te komen tot duurzaam beleid
ter bestrijding van misbruik: Nederland werkt daarom
volledig samen binnen OESO- en G20-verband in het
kader van het BEPS-project en voldoet daarmee aan de
internationale normen.
We zullen nu het definitieve oordeel over de ruling
moeten afwachten. Dat kan nog wel even duren.
Overigens hebben diverse staten inmiddels afgesproken
de door hen met bedrijven overeengekomen rulings uit
te wisselen met de belastingdiensten van de landen waar
het desbetreffende is gevestigd. Daarmee moet een
volledige transparantie ontstaan over deze afspraken en
kan de buitenlandse fiscus dit ook controleren.
J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Kwijtgescholden

koopsom niet aftrekbaar voor
erfbelasting
De Successiewet kent uitgebreide antimisbruikwetgeving
om te voorkomen dat de erflater met transacties tijdens
zijn leven de toekomstige erfbelasting kan uithollen. Het
gaat vooral om complexe fictiebepalingen. Onlangs is in
dit verband geprocedeerd over de kwijtschelding van een
koopsom: daarover hieronder meer.
De heffing van erfbelasting ziet in beginsel
op hetgeen wordt geërfd als gevolg van
het overlijden van de erflater. Een van de
fictiebepalingen ziet, kort gezegd, op de
situatie dat de erflater tijdens zijn leven een
vermogensbestanddeel overdraagt, maar het
genot ervan behoudt. Eventuele heffing van
schenkbelasting bij die overdracht vindt niet
plaats over de waarde van het voorbehouden
genot. Bij het overlijden van de overdrager
kan die waarde ook niet met erfbelasting
worden belast, omdat het genotsrecht niet
kan vererven. Om te voorkomen dat op die
manier te weinig belasting wordt geheven,
gaat de fictiebepaling er vanuit dat het
vermogensbestanddeel tot de nalatenschap
behoort. De toepassing van de bepaling is
echter niet altijd even duidelijk.
Overdracht woning onder voorbehoud
huurrecht
In het arrest ging het om de volgende situatie.
Moeder is in 2010 overleden. In 2002 had
zij haar woning overgedragen aan haar
dochter tegen een koopprijs van € 216.000.
Daarbij is direct een bedrag van ongeveer
€ 34.000 kwijtgescholden. Het restant van
de koopsom is door moeder in de loop der
jaren kwijtgescholden. De kwijtscheldingen
zijn belast met schenkbelasting. Moeder is in
de woning blijven wonen. De verschuldigde
huur is zij rentedragend schuldig gebleven.
Niet in geschil is dat de waarde van de woning
op grond van de fictiebepaling belast wordt
met erfbelasting, omdat moeder feitelijk tot

haar overlijden het genot van de woning
heeft gehad. Wel zijn partijen verdeeld over
de vraag of de (kwijtgescholden) koopsom in
mindering mag komen op de verkrijging en of
ook erfbelasting moet worden betaald over de
schuldig gebleven huur.
Kwijtgescholden koopsom niet aftrekbaar
Bij toepassing van de fictiebepaling wordt
de waarde van het vermogensbestanddeel
(in dit geval de woning) verminderd met de
waarde van hetgeen de verkrijger voor zijn
verkrijging heeft opgeofferd of van hetgeen
door de erflater ten laste van de verkrijger
werd bedongen. Hof Amsterdam oordeelt
echter dat de koopsom niet aftrekbaar is,
omdat de koopsom niet ten laste van het
vermogen van de dochter is gekomen, maar
geheel is kwijtgescholden. De Hoge Raad
komt tot dezelfde conclusie. Hoewel naar de
letter van de wet wel een aftrekmogelijkheid
bestaat, is aftrek volgens de Hoge Raad
niet in overeenstemming met de bedoeling
van de betreffende bepaling. Daarbij maakt
het geen verschil of de koopsom direct is
kwijtgescholden of dat de kwijtscheldingen in
de jaren daarna zijn gedaan. Met betrekking tot
het tweede geschilpunt sluit de Hoge Raad zich
aan bij het oordeel van het hof dat de schuldig
gebleven huur, inclusief de rente, is belast met
erfbelasting. De reden hiervoor is dat moeder
tot haar overlijden het genot heeft gehad van
de huurtermijnen en de daarover te betalen
rente.

Onevenwichtig resultaat?
Voor de belastingplichtige pakt het arrest
niet erg gunstig uit. Ondanks dat over de
kwijtgescholden bedragen schenkbelasting
is betaald, is de koopsom niet aftrekbaar.
Wel mag de geheven schenkbelasting in
mindering worden gebracht op de erfbelasting,
maar dit leidt slechts tot een bescheiden
aftrekpost. Volgens de Hoge Raad is dit een
bevredigende uitkomst, omdat de aftrek
van de kwijtgescholden koopsom niet in
overeenstemming is met de bedoeling van de
wettelijke bepaling. Dit kan echter worden
betwijfeld. De bedoeling van de bepaling is
om belasting te heffen alsof de betreffende
transactie niet zou hebben plaatsgehad.
Het is dan logisch geen aftrek toe te staan
voor het deel van de koopsom dat bij de
overdracht direct is kwijtgescholden. De
kwijtscheldingen die later plaatsvonden, zijn
echter gewone schenkingen die moeder ook
zonder de transactie had kunnen doen. Door
voor die schenkingen evenmin aftrek toe te
staan, worden feitelijk de vrijstellingen en
tariefvoordelen die zijn genoten bij het doen
van de schenkingen teruggenomen. Dat is
uiteraard niet de bedoeling van de betreffende
fictiebepaling. Hoewel met dit arrest het
complexe belastbare feit van de erfbelasting
weer iets verder is verduidelijkt, is de keuze die
de Hoge Raad hierin maakt niet evenwichtig te
noemen.
Mr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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Beps:

de trein snelt voort
BEPS – Base Erosion and Profit Shifting – is het megaproject van de OESO waarbij de fiscale stelsels van
landen zodanig vorm moeten krijgen dat met name
multinationals geen oneigenlijk gebruik kunnen maken
van het verschil in fiscale stelsels tussen landen. De
OESO werkt met grote voortvarendheid aan dit project
en doet vele voorstellen.

Het is inmiddels een alom bekend project: het
BEPS-project. Nadat ongeveer twee jaar geleden duidelijk
werd dat vooral grote bedrijven kunnen profiteren van
de verschillen tussen fiscale stelsels en bovendien gebruik
kunnen maken van gunstige belastingverdragen om
daarmee de belastingdruk vaak vergaand te verminderen,
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zijn de OESO en de EU aan de slag gegaan om hier een
einde aan te maken. Dat is een ingewikkeld project, juist
doordat het gaat om de belastingstelsels van een zeer
groot aantal landen en vele belastingverdragen. Het
heeft in eerste instantie geresulteerd in een actieplan
van 15 punten. Deze worden momenteel door de OESO
uitgewerkt en moeten leiden tot concrete maatregelen.

EU en moeder-dochterrichtlijn
Ook de EU is actief. De EU heeft als eerste belangrijke
en concrete maatregel een aanpassing van de Moederdochterrichtlijn bewerkstelligd. Deze maatregel
treedt in 2016 in werking. De Moeder-dochterrichtlijn
voorziet in een vrijstelling van dividenden die worden
uitgekeerd door een dochtervennootschap aan een
moedervennootschap. Er mag over het dividend
noch dividendbelasting worden ingehouden bij de
dochtervennootschap, noch belasting worden geheven bij
de moedervennootschap. Punt is echter dat het dividend
bij de dochter soms aftrekbaar is van de winst. Dit doet
zich met name voor als het land waar de dochter is
gevestigd, de financiering niet ziet als kapitaalverstrekking
maar als lening. Daarop wordt rente betaald en die is
doorgaans aftrekbaar. We noemen dit wel de hybride
financieringen. Teneinde nu te voorkomen dat de betaling
zowel aftrekbaar is als onbelast blijft, wordt de Moederdochterrichtlijn aangepast. Het ontvangen bedrag is
alleen vrijgesteld indien het niet aftrekbaar is. Daarnaast
wordt in de Moeder-dochterrichtlijn een nieuwe
anti-misbruikbepaling opgenomen.
De OESO
Zoals gezegd werkt de OESO een groot aantal
actiepunten uit. Een van de actiepunten die afgelopen
najaar aan de orde is geweest heeft betrekking op
transferpricing. Een van de belangrijkste punten is dat
veel uitgebreidere informatie moet worden vastgelegd
over transfer prices. Nauw daarmee verband houdend
is de invoering van een systeem van country-bycountryreporting. Ook daarover is inmiddels een rapport
gepubliceerd. Country-by-countryreporting houdt in
dat multinationals onder andere verplicht worden om in
alle landen waar ze actief zijn, informatie te verstrekken
over de winsten die ze in al die landen maken en de
belasting die ze in de landen betalen. Landen kunnen zo
beoordelen of overal een redelijke belastingdruk geldt of
dat bijvoorbeeld winsten kunstmatig worden verschoven.
Een ander project betreft het tot stand brengen van een
systeem waarbij alle belastingverdragen die tussen landen
zijn gesloten op een eenvoudige wijze kunnen worden
aangepast indien de OESO het modelverdrag dat aan
belastingverdragen ten grondslag ligt wijzigt. Momenteel
is het nog zo dat over elk verdrag dan opnieuw moet
worden onderhandeld. Voor Nederland betekent dat

bijvoorbeeld dat met circa 90 landen moet worden
gesproken om een verdrag te wijzigen. Als het voorstel
van de OESO om alle verdragen in een keer aan te passen
slaagt, dan zou dit dus, in principe, voor bijvoorbeeld
Nederland kunnen betekenen dat alle 90 verdragen
ook in een keer wijzigen. Of dit gaat lukken is nog niet
helemaal zeker.
Er zijn nog meer projecten waar door de OESO aan wordt
gewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar situaties
waarin geen voorkoming van dubbele belasting zou
moeten worden toegekend omdat daarmee bijvoorbeeld
belastingheffing zou kunnen worden ontgaan. Een ander
project is dat wordt onderzocht of landen schadelijke
belastingregimes hanteren en wat daartegen moet
worden gedaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat eind
2015 alle acties van de OESO tot concretere rapporten
hebben geleid. De G-20 moeten die dan goedkeuren
waarna de landen van de OESO, en bij voorkeur zoveel
mogelijk andere landen, de maatregelen implementeren.
Dat laatste zal overigens nog wel een lastig proces zijn.
Lang niet alle landen zijn bereid om dit zomaar te doen,
omdat het hun handels- en fiscale positie gemakkelijk kan
aantasten.
Nederland
Wat betreft Nederland is in de eerste plaats van belang
dat de Algemene Rekenkamer afgelopen najaar een
rapport heeft gepubliceerd waarin hij tot de conclusie
komt dat Nederland geen belastingparadijs is. Wel
hebben we een fiscaal aantrekkelijk stelsel. Op zich voor
velen een bekende en logische conclusie, maar er werd
door sommigen ook wel aan getwijfeld. Wat betreft de
voorstellen van de OESO heeft Nederland aangegeven die
in principe wel te volgen. Niettemin houden we hier en
daar een slag om de arm en trappen we soms wat op de
rem. Zo was Nederland bijvoorbeeld niet heel enthousiast
de hiervoor genoemde antimisbruikbepaling in de
Moeder-dochterrichtlijn op te nemen. Uiteindelijk is na
wat discussie en enige aanpassing van het oorspronkelijke
voorstel Nederland wel akkoord gegaan. Kortom,
Nederland werkt mee, maar blijft wel heel kritisch.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Onzakelijke,

hoofdelijke aansprakelijkheid
Bij een onzakelijk hoofdelijke
aansprakelijkheid die samenhangt met een
borgstelling is in casu geen sprake van een
aftrekbaar verlies uit terschikkingstelling.
Onder de terbeschikkingstellingsregeling in box 1 van
de inkomstenbelasting kunnen verschillende soorten
werkzaamheden worden geschaard. In algemene zin
gaat het daarbij om het ter beschikking stellen van
vermogensbestanddelen door een aandeelhouder aan
‘zijn’ bv. Zo ook wordt de vergoeding voor het aangaan
van een borgstelling aldus belast indien de aandeelhouder
zich borg stelt voor schulden van de bv. Een
regresvordering – een vordering van de aandeelhouder
op de bv – die op basis van het civiele recht ontstaat
indien de borg wordt uitgewonnen, valt eveneens onder
de terbeschikkingstellingsregeling.
Onzakelijk handelen
De borgstelling kwalificeert echter alleen als
werkzaamheid in box 1 indien sprake is van een
zakelijk contract. Indien een persoon zich borg stelt
voor de schuld van een verbonden persoon of een
samenwerkingsverband en uit de feiten blijkt dat deze
persoon op het moment van aangaan van de borgstelling
een risico heeft aanvaard dat een onafhankelijke derde
onder de gegeven feiten en omstandigheden niet
aanvaard zou hebben, is geen sprake van een zakelijke
borgstelling. Gevolg van een onzakelijke borgstelling is
dat zowel de mogelijke vergoeding die wordt verkregen
voor de borgstelling zelf, als de regresvordering
door het effectueren van de borg, niet onder de
terbeschikkingstellingsregeling in box 1 vallen. In de
rechtspraak is onlangs een zaak aan de orde geweest die
hierover ging.
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Casus
De belanghebbende in deze uitspraak is op huwelijkse
voorwaarden getrouwd met A. In 2001 besluit A om
een onderneming te starten en sluit daarvoor een
lening af bij de bank. A sluit deze lening af samen
met belanghebbende waardoor beiden hoofdelijk
aansprakelijk worden voor de schuld aan de bank.
De woning van belanghebbende dient hierbij als
onderpand. In 2004 beëindigt A de onderneming door
deze te verkopen aan een derde. In datzelfde jaar wordt
ten aanzien van A toepassing van de schuldsanering
uitgesproken, gevolgd door een faillissement van A in
2006. In 2005 was de woning van belanghebbende op
last van de bank reeds verkocht. De verkoopopbrengst is
voor een deel aangewend voor het aflossen van de lening
aan de bank. De bank heeft daarmee de borgstelling
feitelijk geëffectueerd en daarmee heeft belanghebbende
een regresvordering gekregen op echtgenoot A.
Omdat A in 2006 failliet is verklaard, kan belanghebbende
de regresvordering op A niet meer innen en besluit deze
af te waarderen. In de aangifte inkomstenbelasting neemt
A een negatief resultaat uit overige werkzaamheden
op ter zake van de regresvordering op A. De inspecteur
accepteert deze afwaardering niet en stelt dat sprake is
van een onzakelijke borgstelling en dat de borgstelling
evenmin als de regresvordering daarmee kwalificeert als
werkzaamheid onder de terbeschikkingstellingsregeling
in box 1.
Oordeel rechters wisselend
Volgens Rechtbank Leeuwarden is geen sprake van
een onzakelijke borgstelling omdat de inspecteur niet
aannemelijk heeft kunnen maken dat ten tijde van het
aangaan van de borgstelling reeds sprake was van een
voor belanghebbende voorzienbaar nadelige transactie.
Belanghebbende heeft de vordering terecht volledig
afgewaardeerd en als negatief resultaat uit overige
werkzaamheden in de aangifte inkomstenbelasting in
aanmerking genomen.

Hof Arnhem-Leeuwarden wijkt af van dat oordeel en
stelt dat door voldoening van de schuld aan de bank met
de verkoopopbrengst van de woning, belanghebbende
slechts een regresvordering heeft gekregen op A
voor de helft van het bedrag in plaats van het gehele
bedrag. De afwaardering van deze ‘halve’ vordering
mag belanghebbende als negatief resultaat uit overige
werkzaamheden in de aangifte inkomstenbelasting in
aanmerking nemen. Het hof is helaas niet ingegaan op
de stelling van de inspecteur dat het aanvaarden van
de hoofdelijke aansprakelijkheid zijn oorzaak vindt in
onzakelijke motieven.
De Hoge Raad is ten slotte van mening dat
belanghebbende een regresvordering heeft voor het
volledige bedrag van de schuld aan de bank, maar dat
het hof ten onrechte niet in is gegaan op de vraag of de
hoofdelijke aansprakelijkheid van belanghebbende zijn
oorzaak vindt in onzakelijke motieven. De Hoge Raad
verwijst de zaak terug naar Hof Amsterdam om dit laatste
te onderzoeken.

Slot
Ten aanzien van de verstrekking van borgstellingen aan
gelieerde personen voor ondernemingsdoeleinden en
‘eigen bv’s’, is nu dus duidelijk dat de (on)zakelijkheid van
de borgstelling op het aanvangsmoment getoetst dient te
worden. De ervaring leert dat dit vaak geen eenvoudige
opgave is en dat belastingplichtigen vaak zelfs niet meer
helder voor ogen hebben welke borgstellingen er eigenlijk
in de loop der tijd zijn afgegeven. Het is dus van belang
dergelijke zaken van begin af aan goed vast te leggen.
Mr. J.P.A. Ashouwer
088 288 4024
AAshouwer@deloitte.nl
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Perikelen

rondom de eigen woning in
aanbouw
Op 3 oktober 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld over het begrip ‘woning in
aanbouw’ in de eigenwoningregeling. De eigenwoningregeling is opgenomen in
box 1. Op die manier wordt bewerkstelligd dat de rente, betaald ter zake van een
eigenwoningschuld, in aftrek kan komen op het box 1-inkomen, tegen een tarief
van maximaal 51% (2015).

Boerderij
Belanghebbende heeft in 2002 een perceel grond
met daarop een boerderij gekocht. De aankoop heeft
hij gefinancierd met een hypothecaire lening. Hij
was voornemens om de boerderij te renoveren en er
vervolgens te gaan wonen. De inspecteur heeft daarom
in 2002 en 2003 aftrek van betaalde hypotheekrente
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in box 1 toegestaan. In 2003 werd duidelijk dat de
grond rondom de onroerende zaak nodig was voor een
reconstructie van watergangen en een nieuw gemaal.
Daarom zag belanghebbende af van zijn voornemen om
de boerderij te renoveren en besloot hij om de boerderij
te slopen en elders op het perceel een nieuwe woning te
gaan bouwen.

Door belanghebbende is vervolgens in oktober 2006
een reguliere bouwvergunning eerste fase aangevraagd.
In september 2007 is deze vergunning verleend. Eind
december 2007 heeft belanghebbende een aanvraag
voor een reguliere bouwvergunning tweede fase
ingediend. In maart 2008 is deze vergunning verleend. In
dat jaar is ook daadwerkelijk met de bouw van de woning
begonnen.
In zijn aangiften inkomstenbelasting 2006 en 2007
kwalificeerde belastingplichtige het perceel grond als
een eigen woning in aanbouw en trok de betaalde
hypotheekrente af. De inspecteur was het daar niet mee
eens en heeft de aangiften van beide jaren gecorrigeerd.
Dit leidt tot een procedure bij de rechter.
Het oordeel van de Hoge Raad
De Hoge Raad geeft in zijn uitspraak aan dat om te
kwalificeren voor de eigenwoningregeling aan een
tweetal cumulatieve eisen moet zijn voldaan:
1. Er moet sprake zijn van een woning in aanbouw;
2. Het moet aannemelijk zijn dat de woning uitsluitend
bestemd is om in het kalenderjaar of in één van de
daaropvolgende twee jaren (sinds 1 januari 2011: drie
jaren) als hoofdverblijf aan de belastingplichtige ter
beschikking te staan.
De Hoge Raad overweegt vervolgens dat noch uit
de wettekst, noch uit de wetsgeschiedenis van de
eigenwoningregeling blijkt vanaf welk moment sprake
is van een eigen woning in aanbouw. Bij gebrek aan
duidelijke aanknopingspunten besluit de Hoge Raad voor
het begrip ‘woning in aanbouw’ aansluiting te zoeken
bij het spraakgebruik. Volgens het spraakgebruik is pas
sprake van een ‘woning in aanbouw’ vanaf het moment
waarop de bouwkundige werkzaamheden feitelijk een
aanvang nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer
begonnen wordt met het slaan van heipalen of met het
leggen van de fundering. Dit leidt ertoe dat de betaalde
hypotheekrente in de periode tussen de verkrijging van
de grond en de aanvang van de bouwwerkzaamheden
niet aftrekbaar is, omdat dan nog geen sprake is van een
‘woning in aanbouw’. Voor belanghebbende betekent dit
dat hij geen hypotheekrente in aftrek kan brengen in de
jaren 2006 en 2007, aangezien pas in 2008 met de bouw
van de nieuwe eigen woning is begonnen.

Soepeler beleid
De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven
dat hij het eens is met de uitspraak van de Hoge Raad
in dit concrete geval, maar dat hij de uitleg van het
begrip ‘woning in aanbouw’ door de Hoge Raad in zijn
algemeenheid te streng vindt. De wetgever beoogde
dat ook in de situatie waarin concrete stappen zijn
gezet waaruit blijkt dat de bouw binnen afzienbare
tijd een aanvang zal nemen, sprake is van een ‘woning
in aanbouw’. Gelet op het voorgaande keurt de
staatssecretaris het volgende goed:
1. In geval van nieuwbouw is sprake van een woning in
aanbouw vanaf het moment van sluiten van de koop-/
aannemingsovereenkomst, mits belastingplichtige
aannemelijk maakt dat die woning in aanbouw
uitsluitend bestemd is om hem in het kalenderjaar van
het sluiten van de overeenkomst of in een van de drie
daaropvolgende jaren als hoofdverblijf ter beschikking
te staan.
2. Als de belastingplichtige een bouwkavel heeft
en daadwerkelijk met de bouw is begonnen, kan
worden aangenomen dat in ieder geval vanaf zes
maanden voorafgaande aan de start van de feitelijke
bouwwerkzaamheden sprake is van een woning in
aanbouw. Ook in die situatie moet de belastingplichtige
nog wel aannemelijk maken dat de woning in aanbouw
vanaf zes maanden voorafgaand aan de start van
de bouwwerkzaamheden uitsluitend bestemd is
om hem in het kalenderjaar of in een van de drie
daaropvolgende jaren als hoofdverblijf ter beschikking
te staan.
De hierboven genoemde goedkeuringen zullen overigens
binnen afzienbare termijn worden vervangen door
wetgeving. Het is prettig dat de bewindsman een wat
soepeler standpunt inneemt dan de Hoge Raad. Dat
laatste standpunt komt ook ons onnodig veeleisend en
onterecht voor. Het is bovendien goed dat de regeling in
de wet wordt opgenomen. Dat biedt rechtszekerheid.
Mr. M.C. Brocatus
088 288 4274
MBrocatus@deloitte.nl
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Afkoop gouden
handdrukstamrecht
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Gedeeltelijk afkoop van een gouden
handdrukstamrecht leidt tot heffing over de
volledige waarde van het stamrecht.
Kleine handelingen kunnen grote gevolgen hebben. Dat
bleek maar weer eens uit een zaak waarbij in 2002 aan
een voormalig werknemer, in verband met zijn ontslag,
een ontslagvergoeding werd toegekend. De werkgever
heeft deze vergoeding ter grootte van € 1.361.340
toegezegd in de vorm van een stamrecht, dat wil
zeggen een recht op periodieke uitkeringen. Dit bedrag
is overgemaakt naar een bv die door de werknemer is
opgericht. Slechts enkele weken later heeft de bv een
bedrag van € 226.890 overgeboekt naar de rekening
van deze werknemer. De fiscus is van mening dat er niet
is voldaan aan de voorwaarden voor het bedingen van
een stamrecht en dat daardoor de volledige uitkering
in dat jaar is belast. Daartoe is door de belastingdienst
gesteld dat ten tijde van de overeenkomst tot overdracht
van de stamrechtverplichting de bv nog in oprichting
was. Om die reden zou deze op dat moment geen
overeenkomst kunnen aangaan met haar oprichters. De
Hoge Raad wijst dit standpunt af onder de voorwaarde
dat de bv binnen een redelijke termijn na het sluiten van
de stamrechtovereenkomst tot stand komt en dat de
bv binnen een redelijke termijn na haar oprichting de
overeenkomst bekrachtigt. Aan deze voorwaarden is in
casu voldaan. Verder werd door de fiscus gesteld dat
een bv in oprichting niet kwalificeert als een toegelaten
verzekeraar. In de visie van de Hoge Raad heeft de
voornoemde bekrachtiging van de overeenkomst echter
ook tot gevolg dat deze alsnog kwalificeert als toegelaten
verzekeraar.
Gedeeltelijke afkoop
Tot slot stelt de fiscus nog dat het stamrecht gedeeltelijk is
afgekocht. Het hof had hierover geoordeeld dat, ten tijde
van de ontvangst van het bedrag van € 1.361.340 door
de bv, het niet de bedoeling van de bv en de werknemer
was om dat bedrag volledig aan te wenden voor een
stamrecht. In deze visie is alleen het door de werknemer
ontvangen bedrag ad € 226.890 belast en viel de rest
van de ontslaguitkering onder de stamrechtvrijstelling.

De Hoge Raad constateert echter op grond van de
feiten dat de werkgever voor het volledige bedrag
van € 1.361.340 een stamrecht heeft toegekend. De
uitbetaling van een bedrag van € 226.890 kan daarom
niet anders worden gezien dan als een gedeeltelijke
afkoop van het stamrecht. Bij een gedeeltelijke afkoop
dient evenwel volgens de wet het volledige stamrecht
in de belastingheffing te worden betrokken, aldus de
Hoge Raad. Dat betekent dat de volledige uitkering van
€ 1.361.340 wordt belast.
In deze zaak had de heffing over het niet afgekochte
gedeelte eenvoudig kunnen worden voorkomen. Indien
immers met de werkgever was afgesproken om een
bedrag van € 226.890 als loon uit te keren aan de
werknemer en de rest als stamrecht aan de bv over
te dragen, had de werknemer de stamrechtvrijstelling
wel kunnen benutten voor het laatst bedoelde bedrag.
Overigens is de wettelijke regeling omtrent dit soort
stamrechten inmiddels aanzienlijk gewijzigd. Zo kan een
ontslaguitkering niet langer meer worden aangewend
ter verkrijging van een stamrecht. Daarnaast is in 2014
een tijdelijk regeling van toepassing geweest waardoor
men een dergelijk stamrecht volledig kon afkopen
waarbij 80% van de uitkering werd belast. Ook mocht
men het stamrecht voortaan gedeeltelijk afkopen. Bij
een gedeeltelijke afkoop kon men geen gebruik maken
van de voornoemde 80%-regeling maar bleef directe
heffing over het niet afgekochte deel achterwege. De
80%-regeling is per 1 januari 2015 komen te vervallen.
Wel is de mogelijkheid van een gedeeltelijke afkoop
gehandhaafd. Onder de huidige wetgeving zal de
onderhavige problematiek zich daarom niet meer
voordoen. Wij achten dat terecht. Voor de werknemer
in de onderhavige zaak is het natuurlijk jammer dat die
regeling toentertijd nog niet van toepassing was.
Mr. C.A.H. Luijken
088 288 0165
caluijken@deloitte.nl
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Ruime mogelijkheden
voor bestrijding btw-fraude

Uit het arrest Italmoda blijkt dat de fiscus ruime bevoegdheden heeft
in het kader van de bestrijding van btw-fraude: De fiscus mag aan een
belastingplichtige die betrokken is bij btw-fraude het recht op aftrek
van voorbelasting en het recht op toepassing van het nultarief weigeren.

Intracommunautaire transacties
In geval van transacties tussen ondernemers gevestigd
in verschillende lidstaten bestaat meer dan gemiddeld
risico op btw-fraude. Een ondernemer die goederen levert
aan een ondernemer in een andere lidstaat, waarbij de
goederen worden verzonden of vervoerd naar die andere
lidstaat, mag namelijk het btw-nultarief toepassen op
zijn levering. Er is sprake van een intracommunautaire
levering. De afnemer die de goederen verwerft moet
dan in de lidstaat van aankomst een intracommunautaire
verwerving aangeven. Dat betekent dat hij btw voldoet
over de voor de goederen betaalde prijs naar het lokale
btw-tarief in de lidstaat van aankomst. Indien en voor
zover de ondernemer recht op aftrek van voorbelasting
heeft, kan hij deze btw weer in aftrek brengen. Door
toepassing van het nultarief krijgt de afnemer geen
btw in rekening gebracht. Tegelijkertijd is er bij een
doorlevering van de goederen in het land van de afnemer
btw verschuldigd. Btw-fraude bestaat er in deze gevallen
in dat de intracommunautaire verwerving evenals de
btw op de doorlevering niet wordt aangegeven, maar
wel wordt geïncasseerd bij de afnemer van de lokale
levering. Btw-fraude is uiteraard een doorn in het oog
van de fiscus, met name omdat deze de btw over de
lokale levering in principe wel in aftrek moet laten bij de
afnemer van de lokale levering.
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Italmoda
Het Nederlandse Italmoda handelt normaliter in
schoeisel. In de periode in kwestie heeft zij echter ook
gehandeld in computerartikelen. De computerartikelen
heeft zij ingekocht van zowel Nederlandse als Duitse
leveranciers en doorgeleverd aan Italiaanse afnemers.
De computerartikelen zijn in geval zij zijn betrokken van
Duitse leveranciers rechtstreeks vanuit Duitsland naar
de afnemers in Italië gestuurd. De Italiaanse afnemers
hebben geen intracommunautaire verwervingen
aangegeven in Italië. Italmoda heeft op haar leveringen
vanuit Nederland het nultarief toegepast. De btw op de
aankopen van de Nederlandse leveranciers heeft zij in
aftrek gebracht. Ter zake van haar aankopen van Duitse
leveranciers heeft Italmoda noch in Nederland noch in
Italië een intracommunautaire verwerving aangegeven.
De Duitse leveranciers hebben de goederen tegen het
nultarief aan Italmoda geleverd.
Omdat de belastingdienst meent dat Italmoda
betrokken is bij btw-fraude legt zij Italmoda drie
naheffingsaanslagen op. Italmoda is het daar niet mee
eens en gaat naar de rechter. Het is uiteindelijk de Hoge
Raad die prejudiciële vragen voorlegt aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ). De Hoge Raad
vraagt zich namelijk af of de Nederlandse fiscus het recht
op aftrek en het recht op toepassing van het nultarief wel
kan weigeren aan Italmoda als deze mogelijkheid niet
expliciet is opgenomen in de Nederlandse regelgeving.
Tevens vraagt de Hoge Raad zich af of de aftrek en
het nultarief mogen worden geweigerd als de fraude
plaatsvindt in een andere EU-lidstaat dan Nederland
en Italmoda de Nederlandse fiscus van alle benodigde
gegevens heeft voorzien met betrekking tot de goederen,
de verzending en de afnemers in de lidstaat van aankomst
van de goederen.

Volgens het HvJ kan de Nederlandse fiscus het recht
op aftrek en het recht op toepassing van het nultarief
weigeren aan Italmoda ook wanneer de nationale
regelgeving niet expliciet in dergelijke bevoegdheden
voorziet. In geval van betrokkenheid bij btw-fraude
worden er namelijk geacht geen leveringen en geen
economische activiteiten plaats te vinden. De rechten
kunnen ook worden geweigerd wanneer de fraude
plaatsvindt in een andere lidstaat. Daarbij is niet van
belang dat Italmoda in haar eigen lidstaat de fiscus
steeds heeft voorzien van de benodigde gegevens. Ook
is kennelijk niet van belang dat de Italiaanse fiscus de btw
heeft nageheven van de Italiaanse afnemers die hebben
gefraudeerd.

De fiscus kan het recht op aftrek en het recht op
toepassing van het nultarief alleen weigeren in geval van
betrokkenheid van een ondernemer bij btw-fraude. Van
betrokkenheid is niet alleen sprake indien de ondernemer
zelf fraudeert, maar ook als hij had moeten weten
dat voor of na hem in de leveringsketen btw-fraude
plaatsvindt. Zelfs wanneer een ondernemer zichzelf als
onschuldige partij in de keten beschouwt, kan hij, indien
hij onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht, indirect
opdraaien voor de door de fraudeurs niet betaalde btw.
Gevolgen voor de praktijk
Met de zaak Italmoda heeft de fiscus ruime
bevoegdheden tot het weigeren van het recht op aftrek
en het recht op toepassing van het nultarief in geval van
betrokkenheid bij btw-fraude. Ondernemers doen er goed
aan zorgvuldig te werk te gaan bij intracommunautaire
transacties. Ook indien zij niet van de fraude weten, maar
dit wel hadden moeten weten, kunnen aan hen namelijk
de genoemde rechten worden geweigerd.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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Digitalisering
van belastingprocedures
Belastingprocedures voor de rechter verlopen
momenteel nog vrij traditioneel: per post of hooguit
per fax. Maar digitaal kan niet. Daar komt eindelijk
en terecht verandering in.
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Afgelopen najaar is door de regering een wetsvoorstel
ingediend om het procesrecht (verder) te digitaliseren.
Procedures worden daardoor eenvoudiger en
toegankelijker en leiden sneller tot een beslissing, is
de gedachte. Voorwaarde is dat de gerechten digitale
systemen ontwikkelen, die adequaat, betrouwbaar en
veilig zijn. Zo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
een webportaal “Mijn Zaak” – hiertoe hebben partijen
en de rechter toegang – en aan een automatische
systeemkoppeling (“system-to-system”). Hiermee kan het
digitale systeem van bijvoorbeeld de advocatuur worden
gekoppeld aan dat van de gerechten.
Digitaal procederen
Digitaal procederen wordt de hoofdregel. De verplichting
tot digitaal procederen geldt niet alleen voor partijen
maar ook voor de rechter. Zij geldt in beroep, in hoger
beroep en in cassatieberoep. Zij omvat alle stukken die
door partijen worden ingediend (bijvoorbeeld het beroepen verweerschrift, met bijlagen) en van het gerecht
afkomstig zijn (bijvoorbeeld de uitnodiging voor de
zitting en de uitspraak). Het gerecht moet de ontvangst
bevestigen van de stukken die partijen indienen. Het
digitale systeem van het gerecht stuurt bij elk ontvangen
digitaal bericht een – volledig geautomatiseerde –
bevestiging (een notificatiebericht) aan de indiener. Pas
na ontvangst van het notificatiebericht – in “Mijn Zaak”
of via “system-to-system” – beginnen eventuele, door
het gerecht gestelde, termijnen te lopen. De rechter kan
toestaan dat in de loop van de procedure stukken op
papier worden ingediend, bijvoorbeeld vanwege een
technische storing in het digitale systeem van het gerecht
waardoor “Mijn Zaak” niet bereikbaar is.
Niet iedereen
De verplichting om digitaal te procederen geldt
niet voor natuurlijke personen. Zij hebben de keuze
tussen digitaal of op papier procederen. Anders kan
de onwenselijke situatie ontstaan dat hun in feite de
toegang tot de rechter wordt onthouden. Hetzelfde
geldt voor zogenoemde informele verenigingen, dat
wil zeggen verenigingen waarvan de statuten niet zijn
opgenomen in een notariële akte. Natuurlijke personen
en informele verenigingen hebben die keuzemogelijkheid
niet als zij worden vertegenwoordigd door een derde die
beroepsmatig rechtsbijstand verleent. Het gerecht zet een

papieren stuk na binnenkomst om in een digitaal stuk en
stuurt het in deze vorm toe aan de wederpartij die digitaal
procedeert.
Bijzonderheden
We noemen nog enkele andere nieuwe regels:
• Het verslag van de zitting (het proces-verbaal) kan
worden vervangen door een, namens de rechter te
maken, beeld- of geluidsopname.
• Aan een digitaal stuk, bijvoorbeeld een beroepschrift,
kunnen, meer nog dan aan een beroepschrift op
papier, omvangrijke stukken en verwijzingen naar
internetadressen worden gehecht. De rechter kan de
indiener verzoeken om aan te geven op welke stelling
de aangehechte informatie betrekking heeft en welk
onderdeel ervan van belang is, zo wordt voorgesteld;
laat de indiener dat na, dan kan de rechter die
informatie buiten beschouwing laten.
• Op grond van de wet moet de rechter zijn uitspraak
nu in het openbaar uitspreken. De gedachte hierachter
is dat burgers daardoor worden gevrijwaard van
in het geheim tegen hen gewezen vonnissen.
Uitspraken plegen echter niet meer publiekelijk te
worden voorgelezen. Ook andere manieren van
openbaarmaking zijn volgens het verdragsrecht
geoorloofd. De wet wordt daarom aangepast:
“De uitspraak geschiedt in het openbaar.” Aan die
verplichting wil men invulling geven door dagelijks per
gerecht een lijst van gedane uitspraken op te stellen.
Tot slot
De bedoeling is dat het nieuwe systeem gefaseerd in
werking treedt, dit om het goed te kunnen testen; pas in
de derde fase is het de beurt aan het bestuursrecht (en
hiermee het belastingrecht). Het zal dus nog even duren
voordat u digitaal over uw aanslag kunt procederen.
Dat vinden wij zorgelijk, zeker als men bedenkt dat
bijvoorbeeld in de Caribische delen van het Koninkrijk
ingaande dit jaar wel al elektronisch wordt geprocedeerd.
Het is dan toch vrij onbegrijpelijk dat dit hier zo lang moet
duren.
Dr. E.B. Pechler
088 288 0280
epechler@deloitte.nl
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Vrije keuze om

de bv of bestuurder
aansprakelijk te stellen
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de volgorde van
aansprakelijkstelling door de belastingdienst. Er is geen wettelijke
regeling die de belastingdienst voorschrijft bij aansprakelijkstelling een
bepaalde volgorde in acht te nemen.
De casus
Belanghebbende is door middel van een
tussenhoudstervennootschap beherend vennoot van
een commanditaire vennootschap. De commanditaire
vennootschap heeft een aangifte omzetbelasting
ingediend voor het vierde kwartaal 2008. Het
verschuldigde bedrag wordt echter niet betaald. De
belastingdienst legt in 2009 een naheffingsaanslag
op (betaalverzuim) en naar aanleiding van de
naheffingsaanslag is, namens de commanditaire
vennootschap, een melding van betalingsonmacht
gedaan.
De ontvanger heeft belanghebbende als
uiteindelijke bestuurder aansprakelijk gesteld voor de
naheffingsaanslag. Belanghebbende heeft bezwaar
aangetekend tegen deze beschikking. De ontvanger heeft
diverse wettelijke mogelijkheden om belanghebbende
hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Belanghebbende stelt
dat de ontvanger niet de voor hem meest ongunstige
aansprakelijkstelling had mogen kiezen. Belanghebbende
is van mening dat een andere aansprakelijkstelling
mogelijk gunstiger voor hem zou zijn en dat het
voor hem lastiger is om zich te verdedigen door de
keuze die de ontvanger heeft gemaakt. Daarnaast
heeft belanghebbende gesteld dat de keuze van de
ontvanger in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel.
Belanghebbende wordt zowel door de rechtbank als door
het gerechtshof in het ongelijk gesteld. Uiteindelijk stelt
belanghebbende bij de Hoge Raad cassatie in tegen de
beschikking van aansprakelijkstelling.
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Keuzevrijheid van de ontvanger
Belanghebbende is van mening dat de ontvanger
eerst de direct beherend vennoot ofwel de
tussenhoudstervennootschap aansprakelijk
had moeten stellen en pas daarna, indien de
tussenhoudstervennootschap de naheffingsaanslag niet
zou kunnen betalen, belanghebbende zelf. Niet in geschil
is dat zowel de tussenhoudstervennootschap als de
belanghebbende hoofdelijk aansprakelijk is.
De Hoge Raad bevestigt de uitspraken van de rechtbank
en het hof en stelt dat de wet geen verplichting geeft
aan de ontvanger om een bepaalde volgorde van
aansprakelijkstelling te hanteren. Het staat de ontvanger
vrij om ervoor te kiezen de bestuurder aansprakelijk te
stellen en niet (eerst) de tussenhoudstervennootschap.
Omdat ook de Leidraad Invordering 2008 geen
beleidsregels geeft voor de ontvanger over de volgorde
van hoofdelijke aansprakelijkstelling, kan de rechter de
keuze van de ontvanger enkel toetsen aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Volgens belanghebbende dwingt het
zorgvuldigheidsbeginsel de ontvanger om de
aansprakelijkstelling te kiezen die belanghebbende
de meest gunstige uitgangspositie biedt om de
aansprakelijkheid te betwisten. Nu in de Leidraad
Invordering 2008 hiervoor geen beleidsregels zijn
opgenomen, verliest belanghebbende ook op dit punt het
geschil.

Tot slot
De rechtspraak inzake aansprakelijkstellingen leert in het
algemeen dat de rechten van de ontvanger vrij groot zijn.
Het is daarom van groot belang als belastingplichtige
daar, bij voorkeur, niet mee in aanraking te komen.
Mochten zich betalingsproblemen aandienen dan is een
tijdige actie van groot belang en is het bovenal zaak dat
men goed let op de regels die in acht moeten worden
genomen.

De Hoge Raad oordeelde dat de ontvanger op grond
van het zorgvuldigheidsbeginsel niet verplicht is om te
kiezen voor de aansprakelijkstelling die belanghebbende
de meest gunstige uitgangspositie biedt. Er zijn ook geen
regels over de volgorde van aansprakelijkstelling en weten regelgeving geeft de ontvanger een zekere vrijheid om
te kiezen wie hij hoofdelijk aansprakelijk stelt. Het besluit
van de ontvanger is uiteraard wel gebonden aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Mr. H.P. van der Zwaag
088 288 0883
EvanderZwaag@deloitte.nl
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Masterclass Fiscale Topics
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 samen met Peter Kavelaars vier modules
ontwikkeld.
In deze masterclasses 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. Deze masterclass is samengesteld door prof. dr.
Peter Kavelaars en zal samen met zijn selectie van zeer ervaren specialisten de masterclass verzorgen.
Tijdens deze masterclasses komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Module 1: 17 maart 2015 – Tax Accounting
• Module 2: 19 mei 2015 – Europees recht en Winstbepalingsvraagstukken
• Module 3: 22 september 2015 – Vennootschapsbelasting
• Module 4: 17 november 2015 – Internationaal belastingrecht en Fiscale vooruitzichten 2016
Voor wie is deze masterclass?
De masterclass is bedoeld voor fiscalisten met voldoende praktijkervaring, waardoor de fiscale materie op een hoog
niveau wordt besproken en bediscussieerd. Praktijk, fiscale theorie en fiscale techniek wisselen elkaar af. U hebt ook alle
ruimte eigen praktijksituaties en vraagstukken aan de orde te stellen.
Aanmelden
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de masterclass Fiscale Topics, dan verwijzen wij u naar onze website:
www.deloitte.nl/academy of neem contact op via +31 (0)88 288 9333 of nlacademy@deloitte.nl.
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