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Voorwoord

De EU is watching us

H

et zal iedereen duidelijk zijn dat er
in deze kabinetsperiode van een
herziening van het belastingstelsel
niets terecht komt. Staatssecretaris
Wiebes heeft gegokt en
verloren. Wat mij betreft: helaas. Niet alleen omdat een
belastingherziening broodnodig is, maar vooral ook omdat
zijn inzet tot een aanpassing van het btw-tarief te komen
de enige haalbare financiering van een lastenverlaging
op arbeid is een verhoging van de btw-druk en die nu is
verworpen. Het is daarmee niet aannemelijk dat er in deze
kabinetsperiode nog grote fiscale aanpassingen in het fiscale
stelsel gaan komen.
Dat betekent overigens niet dat er binnenkort geen
belangrijke wijzigingen meer worden voorgesteld. Deze
zullen zich naar mijn verwachting vooral toespitsen op
de fiscale winstsfeer en dus het bedrijfsleven raken.
We moeten dan denken aan een aanpassing van de
deelnemingsvrijstelling in verband met een wijziging van
de EU moeder-dochterrichtlijn die ons dwingt tot een
verscherping van antimisbruikregels. Daarnaast is wetgeving
te voorzien betreffende de mogelijkheid in bepaalde
gevallen een grensoverschrijdende fiscale eenheid tot stand
te brengen, eveneens ten gevolge van het EU-recht, maar in
dit geval ten gevolge van de rechtspraak van het Europese
Hof. En dan is er in elk geval regelgeving noodzakelijk die de
internationale automatische informatie-uitwisseling op een
veel uitgebreidere wijze moet regelen dan momenteel het
geval is. Ook dit vloeit voort uit ons lidmaatschap van de EU.
Waar we lange tijd meenden een redelijk autonoom fiscaal
beleid te kunnen voeren, is de conclusie anno 2015 dat dit
bepaald niet meer het geval is. De invloed van de EU is ook
fiscaal substantieel. De belangrijkste oorzaak is de discussie
die de afgelopen jaren is ontstaan over de belastingheffing
van internationale ondernemingen, of misschien beter
gezegd: het ontbreken van (adequate) belastingheffing.
We kennen inmiddels wel de bekende gevallen als Apple,
Starbucks en Amazone, waarvan het overigens nog maar
moet blijken of er iets aan de hand is. Meer algemeen is
duidelijk dat door de commotie die de afgelopen jaren is
ontstaan over de fiscale positie van multinationals, de EU
en de OESO in een positie verkeren die het mogelijk maken
landen te dwingen tot het nemen van maatregelen die
een meer evenwichtige belastingheffing mogelijk moeten
maken. In de EU is daarbij het Europees Parlement een

factor van betekenis geworden. Dit is vooral het afgelopen
half jaar gebleken waar het een tijdelijke commissie heeft
benoemd die zich richt op door lidstaten afgegeven
rulings: de commissie heeft deze rulings in alle lidstaten
opgeëist om te beoordelen of lidstaten hiermee bedrijven
niet onbedoeld bevoordelen. Nederland en ook een aantal
andere landen hebben dat – terecht – geweigerd. Terecht,
omdat er nu eenmaal over de fiscale positie van individuele
belastingplichtigen een wettelijk geheimhoudingsplicht
bestaat. Niettemin zal dit het Parlement er niet van
weerhouden met voorstellen te komen om veel beter greep
te krijgen op dergelijke rulings.
Het Parlement lijkt daarmee overigens inmiddels al
enigszins achter het net te vissen, omdat het ernaar uitziet
dat de zogenoemde bijstandsrichtlijn ingaande 2016
zeer vermoedelijk wordt aangepast en gaat voorzien
in de automatische uitwisseling van rulings tussen de
belastingdiensten van de lidstaten van de EU. Nederland
heeft aangegeven daar achter te staan.
Een geheel andere kwestie betreft het uit de mottenballen
halen van een al lange tijd slapend EU-initiatief: de CCCTB
ofwel de common consolidated corporate tax base ofwel
een eenduidige winstgrondslag voor multinationals. Dit
stokpaardje van de Europese Commissie heeft tot nu
toe onvoldoende draagvlak gekregen van de lidstaten
maar met een enkele nu voorgestelde aanpassing van de
CCCTB en door het huidige tij hoopt zij dit door te kunnen
drukken. Belangrijkste wijzigingen die zijn voorgesteld ten
opzichte van het oorspronkelijke initiatief zijn dat – althans
voorlopig – geen verplichte consolidatie meer plaatsvindt
en het – systeem niet facultatief maar verplicht wordt voor
multinationals. Nederland zal zich hier naar verwachting
tegen blijven verzetten: berekend is namelijk dat dit ons
behoorlijk wat vennootschapsbelasting gaat kosten. En
daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Hoe dan ook;
dit initiatief zal zeker worden vervolgd. Kortom: het echte
belangrijke fiscale nieuws komt de komende tijd stellig voor
een belangrijk deel van de EU en de OESO en veel minder
uit het Haagsche.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Belastingherziening
komt het er nog van?
4

De staatssecretaris heeft in juni de knuppel in het fiscale hoenderhok
gegooid en een aantal belastingherzieningsvoorstellen het licht doen
zien. Daar zat Nederland lang op te wachten. Maar een deel is al weer
snel afgeschoten. In deze bijdrage een overzicht van de stand van zaken.
Op 19 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën
herzieningsvoorstellen gepubliceerd met betrekking tot
het belastingstelsel. Dat werd hoog tijd want de afgelopen
jaren is daar stevig op aangedrongen. Bovendien zijn er
twee commissies aan het werk geweest – de commissie
Van Weeghel en de commissie Van Dijkhuizen – die
belangwekkende voorstellen tot herziening hebben
gedaan. Tot nu toe is daar echter maar weinig mee
gedaan, vooral ten gevolge van politiek gekissebis.
De juni-plannen van het kabinet bestaan uit
twee pakketten:
• plannen die het kabinet daadwerkelijk gaat uitwerken;
• plannen die nog onderwerp van onderhandeling zijn.
Inmiddels is duidelijk dat het tweede pakket gesneuveld
is. Dit pakket bevat echte herzieningsvoorstellen en ook
lastenverzwaringen. Vooral door dit laatste was steun
van de oppositie noodzakelijk. Die steun is echter niet
gekregen. Het eerste pakket bevat ook een belangrijke
lastenverlichting, namelijk van maar liefst € 5 mld. Dat
maakt het natuurlijk gemakkelijker het aanvaard te krijgen.
Het eerste pakket wordt opgenomen in het Belastingplan
2016. Het tweede pakket ligt in elk geval voorlopig in de
ijskast, maar het is bepaald niet ondenkbaar dat het er op
enig moment, al dan niet in delen, uit komt. We besteden
daaraan dan ook hierna nog enige aandacht. Mede ook
omdat dit plan voorziet in een belangrijke structurele
wijziging die leidt tot een broodnodige verschuiving van
de belastingdruk op arbeid naar consumptie.

Reële plannen
Aanpassingen in de tarieven, toeslagen en
heffingskortingen
Het kabinet verwacht financiële ruimte op de begroting
te hebben ter grootte van circa € 5 mld. Dit bedrag
wordt aangewend om de lasten op arbeid te verlichten.
In dat kader gaat het kabinet de volgende maatregelen
uitwerken:
• een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag;
• een gericht loonkostenvoordeel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met lage
inkomens aan te nemen;
• een verhoging van de arbeidskorting voor inkomens tot
ongeveer € 50.000;
• een verlaging van de tarieven in de tweede en derde
schijf van de loon- en inkomstenbelasting met circa
2%-punt (van 42% naar 40%);
• een verhoging van het aangrijpingspunt van het
toptarief, waardoor mensen pas vanaf een hoger
inkomen het tarief van 52% gaan betalen;
• volledige afbouw van de algemene heffingskorting.
Aanpassing van box 3
Het kabinet wil de vermogensrendementsheffing in box
3 aanpassen. Het plan is om per vermogenscategorie
(spaargeld, effecten, vastgoed) een forfaitair rendement
te bepalen, gebaseerd en periodiek aangepast op in de
markt gerealiseerde rendementen voor de betreffende
categorie. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen
het huidige tarief van 30%. Het kabinet onderzoekt tevens
de mogelijkheid om een tegenbewijsregeling in te voeren
voor gevallen dat het rendement feitelijk substantieel lager
is dan het forfaitaire rendement.
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Het bovenstaande pakket is het ‘zoet’ van een
belastingherziening. De ervaring wijst uit dat zonder ‘zoet’
een belastingherziening niet uitvoerbaar is. Daarvoor is
dus het genoemde ‘smeergeld’ van € 5 mld. noodzakelijk.
Meest kenmerkend van de voorstellen is dat ze vooral
de werkende bevolking ten goede komen. Ofwel arbeid
wordt goedkoper. Vanuit economisch perspectief is
dat gunstig. Dat geldt vooral voor de verhoging van de
arbeidskorting: de commissie Van Dijkhuizen heeft een
dergelijke maatregel ook voorgesteld.
Een zeer opvallende maatregel is de afschaffing van
de algemene heffingskorting (circa € 2000 per jaar
vermindering van belasting) die voor iedereen geldt. Deze
wordt momenteel bij hogere inkomens al afgebouwd maar
gaat nu dus helemaal teniet. Dat levert overigens niet veel
vereenvoudiging op maar wel veel budgettaire ruimte. Een
deel ervan wordt stellig gecompenseerd door de verlaging
van de tweede en derde schijf.
Verder trekt de aanpassing van het systeem van box
3 de aandacht. Ook op dit punt volgt het kabinet de
commissie Van Dijkhuize vergaand. Het lijkt echter niet
verstandig om het voortschrijdende jaarlijkse rendement
te koppelen aan verschillende vermogenssoorten. Dat
maakt het systeem ingewikkelder, vooral ook omdat
beleggingen veelal niet eenduidig zijn te kwalificeren en
met een beetje innovatieve denkkracht kunnen financiële
producten worden ontwikkeld die bijvoorbeeld formeel
spaartegoeden zijn, maar feitelijk aandelenbeleggingen.
Dat soort gepruts moeten we niet hebben. Bovendien
zit het overgrote deel van het box 3 vermogen in
spaargeld en is de box zelf budgettair niet heel erg
omvangrijk (opbrengst circa € 3,5 mld.). Overigens wijst
het kabinet het meest juiste systeem – het belasten van
reële vermogensinkomsten en -winsten – ons inziens
ten onrechte af omdat dit te ingewikkeld zou zijn. Dat
argument achten wij niet juist.
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De (voorlopig) gesneuvelde plannen
Omzetbelasting
Het belangrijkste en tevens meest discutabele voorstel was
een vergaande harmonisatie van de btw-tarieven. Concreet
betekent dit dat het kabinet toepassing van het verlaagde
btw-tarief van 6% wilde beperken tot voedingsmiddelen.
Alle overige producten en diensten gaan dan onder het
reguliere btw-tarief van 21% vallen. De forse budgettaire
opbrengst van deze maatregel zou volledig worden
teruggesluisd in de vorm van een verlaging van de loonen inkomstenbelasting.
Vennootschapsbelasting
Het kabinet ziet mogelijkheden om de fiscale behandeling
van eigen en vreemd vermogen meer gelijk te trekken,
met name door de aftrek van de vergoeding voor vreemd
vermogen – rente – te beperken. Met de opbrengst
hiervan zou het vennootschapsbelastingtarief kunnen
worden verlaagd. Randvoorwaarde bij de uitwerking is wel
dat een goed vestigingsklimaat behouden moet blijven.
Gemeentelijke belastingen
Het kabinet denkt na over de mogelijkheid om op
gemeentelijk niveau een OZB-gebruikersheffing en een
ingezetenenheffing in te voeren, om ervoor te zorgen
dat op decentraal niveau meer belasting kan worden
geïnd. Met de opbrengst zou de belasting op arbeid
verder kunnen worden verlaagd. Een aantal kleinere
gemeentelijke belastingen zou dan mogelijk worden
afgeschaft.

Met dit tweede pakket voorstellen had de staatssecretaris
stevig ingezet. Te stevig naar nu is gebleken. De politiek
wilde er niet in meegaan waarbij vooral de verhoging
van het btw-tarief het grote struikelblok vormt. Dat is
overigens niet de eerste keer: de vorige staatssecretaris
heeft ook al eens een dergelijk voorstel gedaan dat hij
na een dag al van tafel moest halen in verband met de
(negatieve) politieke reacties. Ook Wiebes is het dus niet
gelukt. Dat is jammer want een forse herziening van het
belastingstelsel is eigenlijk alleen uitvoerbaar als er een
substantiële opbrengst wordt gehaald uit een verhoging
van de btw. Het is echter dus niet gelukt, hoewel wij
verwachten dat de bewindsman toch nog wel gaat
proberen om op de een of andere wijze stapsgewijs
voortgang te boeken.
Een heel ander thema betreft de gelijke behandeling
van eigen en vreemd vermogen voor de
vennootschapsbelasting. Het is waarschijnlijk dat dit
voornemen overeind blijft en verder wordt uitgewerkt
omdat het maatschappelijk veel minder gevoelig ligt. Het is
overigens een opvallende kwestie omdat het al jaren lang
stil is op dat terrein terwijl een fundamentele oplossing
zeer wenselijk is. Het is mooi dat Wiebes dit oppakt. Vraag
is alleen hoe, want daarover laat hij zich niet uit. Duidelijk
is wel dat de aftrekbaarheid van rente substantieel zou
moeten worden beperkt. Wij zijn overigens van mening
dat een gelijke behandeling van eigen en vreemd
vermogen ook goed geëffectueerd kan worden door
zowel eigen als vreemd vermogen deels wel en deels
niet in aftrek te brengen op de winst. Dit kan redelijk
budgettair neutraal plaatsvinden en leidt tot vrij vergaande
gelijke behandeling van beide soorten vermogens.
Het derde belangrijke thema betreft de forse uitbreiding
van de heffingen door de gemeenten. Daarmee gaan we
meer in de pas lopen met andere landen. Verder past het
ook bij de ontwikkeling waarbij steeds meer taken bij de
gemeenten worden gelegd. De gedachte is dat wat de
lagere overheden meer mogen heffen het Rijk minder
mag heffen. De voorgestelde heffingen sluiten aan bij
onroerend goed en bij het zijn van ingezetene in een
gemeente (ook wel aangeduid als kopgeld).

Een belangrijk bezwaar van deze operatie is dat het vrij
inefficiënt is elke gemeente zelf belasting te laten innen
in plaats van een centrale inning door de rijksoverheid.
Verder is het de vraag of met name bij kleinere gemeenten
voldoende kwaliteit aanwezig is om verantwoord belasting
te heffen. Als men de lokale belastingen wil verhogen
zou dat beter kunnen door een opslag op de loon- en
inkomstenbelasting (opcenten zoals we ook kennen bij de
motorrijtuigenbelasting) die dan wordt afgestaan aan de
gemeente waar de belastingplichtige woont. Een dergelijk
systeem passen onze zuiderburen bijvoorbeeld toe.
Hoe het politiek met dit laatste thema van de voorstellen
gaat is nog niet duidelijk. Dit thema ligt vooral tussen
politieke partijen gevoelig. Hoe daar nu mee om wordt
gegaan is op dit moment onduidelijk. Afwachten
dus maar.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Autobrief II:

minder vergroening
Staatssecretaris Wiebes geeft zijn visie op de toekomst van de
belastingheffing op personenauto’s. Het moet eenvoudiger en
minder vergroenend.
Staatssecretaris Wiebes heeft op 19 juni 2015 de
langverwachte “Autobrief II” naar het Parlement gestuurd.
Daarin geeft hij zijn visie op de belastingheffing op
personenauto’s voor 2017 tot en met 2020.
Een oud grapje luidt dat in Nederland iedere principiële
discussie over het belastingstelsel eindigt met een
verhoging van de belasting op personenauto’s. Nu we
weten hoe de plannen voor belastinghervorming van dit
kabinet in tranen lijken te eindigen voorspelt dit niet veel
goeds voor de automobilist. Toch blijkt deze Autobrief
een combinatie van “zoet” en “zuur”, waarbij het zuur
vooral terecht komt bij de “plug-in hybrids” en de meest
vervuilende dieselauto’s (lees: oldtimers). Het zoet komt
terecht bij zuinige gewone auto’s en volledig elektrische
auto’s. De staatssecretaris stelt daarbij het volgende:
“Het hele pakket is budgettair neutraal binnen het
autodomein”. Dat is mandarijnentaal om te zeggen dat
wat de ene automobilist wordt afgepakt bij de andere
terecht komt.
Meer budgettair, minder groen
De brief opent stevig: “Het primaire doel van
autobelastingen is de financiering van overheidsuitgaven.
Inzet van fiscale prikkels voor economische groei of milieuen klimaatdoelen ligt echter voor de hand.” Heel kort door
de bocht: de heilige koe blijft primair een melkkoe, maar
als en passant ook nog wat voor het milieu en klimaat kan
worden gedaan is dat mooi meegenomen. De achtergrond
van de brief is dat de Nederlandse automobilist hypergevoelig blijkt voor fiscale prikkels. Zo is ongeveer de
gehele wereldwijde productie in 2013 van de Mitsubishi
Outlander PHEV en de Volvo PHEV naar Nederland
verscheept om te voldoen aan de vraag van Nederlandse
automobilisten naar fiscaal zeer gunstige auto’s. Het
fiscale stimuleringsbeleid wordt daarom te kostbaar. De
staatssecretaris schat dat de kosten van fiscale autoprikkels over 2008 tot en met 2013 € 1.600 per vermeden
ton CO₂ bedragen, terwijl prijs op de emissiemarkt op
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slechts € 40 per ton ligt. Dat moet goedkoper. Overigens
heeft de vergroening de schatkist de afgelopen jaren meer
dan € 6 mld. gekost.
De voorstellen houden in hoofdlijnen het volgende in:
• De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere
personenvoertuigen wordt verlaagd met gemiddeld
2%; dit wordt mede mogelijk gemaakt door een
verhoging van de MRB van de meest vervuilende
dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s.
• Zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment worden minder zwaar belast.
• Het algemene bijtellingspercentage in de inkomstenbelasting/loonheffing wordt verlaagd van 25 naar 22.
• De belasting van personenauto's en motorrijwielen
(BPM) wordt geleidelijk tot 2020 verlaagd met
gemiddeld 12%.
• Het aantal bijtellingscategorieën in de inkomstenbelasting bij gebruik van een auto van de zaak wordt
stapsgewijs verminderd van vier naar twee.
• De fiscale stimulering van nulemissievoertuigen (echte
elektrische auto’s) blijft behouden.
• De fiscale stimulering van plug-in hybridevoertuigen
wordt verminderd.
Meer concreet gaat het om de volgende maatregelen.
Nulemissie-auto’s (volledig elektrische auto’s) blijven
profiteren van een bijtellingspercentage van 4 tot een
catalogusprijs van € 50.000; zij behouden de vrijstelling
in de MRB en behouden de vrijstelling in de BPM. Plug-in
hybride auto’s worden in de bijtelling stapsgewijs meer
en meer als reguliere auto’s behandeld, zij worden in
de MRB en de BPM ook meer en meer als reguliere
auto’s behandeld. Reguliere auto’s worden bij aanschaf
minder zwaar belast, vooral als het zuinige auto’s
betreft. Zij krijgen een lager bijtellingspercentage (van
25% naar 22%) en worden in de MRB iets goedkoper
door een lagere MRB, met uitzondering van de meest
vervuilende dieselauto’s.

Voor de bijtelling in de inkomstenbelasting wegens privégebruik van
de auto van de zaak betekent dit voorstel het volgende:
2016 2017 2018 2019 2020
Nulemissie
PHEV (1-50 gram CO₂/km)

4%

4%

4%

4%

4%

15%

17%

19%

22%

22%

Zuinig (51-106 gram CO₂/km)

21%

22%

22%

22%

22%

Overig (>106 gram CO₂/km)

25%

22%

22%

22%

22%

De MRB zelf gaat in 2017 met zo’n 2% omlaag. De MRB voor zeer
vervuilende diesels daarentegen wordt in 2019 opgetrokken: deze
krijgen een opslag van 15%. Het gaat dan om (bestel-)auto’s met
een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km: in de praktijk diesels
zonder roetfilter.
Het kabinetsbeleid is er overduidelijk op gericht alleen de aanschaf
van volledig elektrische auto’s te stimuleren; dit heeft er vooral mee
te maken dat in het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 in
Nederland 200 000 elektrische auto’s moeten rijden. Het gaat daarbij
om auto’s met een catalogusprijs tot € 50.000, de meer bescheiden
modellen dus. Nederland heeft nu al een van de dichtste netwerken
van laadpalen. Dit, in combinatie met de gebleken hyper-gevoeligheid
van de Nederlandse automobilist voor fiscale prikkels moet het
elektrisch rijden wel tot een succes maken.
Mr. F. Bracht
088 288 0339
FBracht@deloitte.nl
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Vennootschapsbelasting
voor overheid definitief

De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 het wetsvoorstel Modernisering
VpB-plicht overheidsondernemingen aangenomen. In de eindfase van de
Eerste Kamerbehandeling heeft de staatssecretaris in de nadere Memorie
van Antwoord nog een aantal belangrijke uitspraken gedaan.
In de Nadere Memorie van Antwoord gaat de
staatssecretaris onder andere in op de volgende
onderwerpen.
SVLO
Duidelijk is dat de praktijk nog met vele vragen worstelt en
dat de leden van de Eerste Kamer daarom erg benieuwd
zijn naar de voortgang van het ambtelijk overleg dat
tussen het ministerie van Financiën, de Belastingdienst
en de VNG, het Interprovinciaal Overleg en de Unie
van Waterschappen (en de diverse commissies en
werkgroepen) plaatsvindt. Deze zogenaamde SVLOgroep buigt zich over zeer fundamentele vragen als het
ondernemingsbegrip, de toepassing van het winstbegrip,
de concrete invulling van de verschillende open normen
en de uitwerking van de verschillende vrijstellingen. De
boodschap van de staatssecretaris is hierbij helder: het is
ingewikkelde materie en de voortgang ligt op het bordje
van dit SVLO. Dat SVLO kan echter niet verder zolang
Kamerleden vragen stellen waar het SVLO zich over buigt.
Als het goed is, is dat nu voorbij want het wetsvoorstel is
beide Kamers gepasseerd.
De staatssecretaris voegt over de grondbedrijven nog de
belangrijke toezegging toe dat deze niet in een nadelige
positie moeten komen ten opzichte van hun private
concurrenten.
Winststreven
Voorwaarde voor belastingplicht van directe
overheidsbedrijven is dat een onderneming wordt
gedreven. Een van criteria daarbij is het winststreven.
Bij de beoordeling van het winststreven gaat het om de
vraag of gedurende een aantal jaren positieve resultaten
zijn te verwachten. Dit is onder andere af te leiden uit
een toename van het eigen vermogen. Het startpunt
is daarbij de commerciële jaarrekening waarbij voor
evidente verschillen ten opzichte van het fiscale begrip
10

goed koopmansgebruik moet worden gecorrigeerd.
Het gaat dan bijvoorbeeld om voorzieningen die fiscaal
niet mogen worden gevormd. Van een evident verschil
is weer geen sprake bij een door sommige wettelijke
bepalingen ingegeven inbreuk op goed koopmansgebruik.
Als voorbeelden worden fiscale stimuleringsmaatregelen
genoemd en de fiscale afschrijvingsbeperking op
gebouwen. Als basis voor het al dan niet zijn van
ondernemer wordt in ieder geval niet gekeken naar het
fiscale resultaat dat gedurende de totale levensloop van
de activiteit wordt behaald. Dit was eerder in de Kamer
gevraagd. Die discussie lijkt dan ook van tafel, maar zal
juist in de praktijk weer nieuwe impulsen krijgen. Het
ontmoet weinig begrip dat een per saldo verlieslatende
activiteit in de heffing van vennootschapsbelasting wordt
betrokken, louter en alleen vanwege het feit dat de
belastingplicht ontstaat in de periode waarin het negatieve
eigen vermogen wordt ingelopen. Weliswaar is dan geen
belasting verschuldigd maar er moet wel aan allerlei fiscale
verplichtingen worden voldaan.
Ondernemersbegrip en activiteiten
Dat de staatssecretaris van Financiën een zeer
genuanceerde lijn aanhoudt voor het ondernemingsbegrip
blijkt uit een vraag naar de fiscale behandeling van
gemeentelijke zwembaden. Deze zijn veelal niet rendabel
(volgens commerciële verslaggevingsregels), en in de
praktijk leeft bijvoorbeeld de vraag of de negatieve
resultaten van het ene zwembad mogen worden afgezet
tegen het positieve resultaat van een ander bad. De
staatssecretaris vindt “zwembaden” geen ondeelbare
activiteit. Sterker nog: per zwembadcomplex onderscheidt
hij mogelijk meer dan een activiteit die (al dan niet
geclusterd) tot meer ondernemingen kunnen leiden. Te
denken valt aan de kluisjesverhuur, de horeca-exploitatie
en de kiosk, die afhankelijk van de omstandigheden van
het geval, elk een afzonderlijke ondernemingsactiviteit
kunnen vormen. Dit antwoord leidt naar verwachting

tot een verhoging van de vennootschapsbelastingdruk
en ook tot extra administratieve lasten. Daarbij werkt dit
voorbeeld door naar alle activiteiten en zal daarmee ook
belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de discussie
rond onder andere de parkeerbedrijven en grondbedrijven.
Financiering
Een belangrijke praktijkvraag bestaat uit de toerekening
van financieringen aan de tot de fiscale ondernemingen
behorende activa en dus de aftrekbare rentelast. De
fiscale theorie zoekt steeds naar een historisch, causaal
verband tussen activum en financiering, terwijl gemeenten
veelal gebruik maken van totaalfinanciering. Hoe kom
je tot renteaftrek nu de pro rata methode (verhouding
vreemd vermogen ten opzichte van totaal vermogen)
door de staatssecretaris eerder al is afgewezen? Die
pro rata methode kan nog steeds geen genade vinden
in de ogen van de staatssecretaris van Financiën, maar
wel wordt toegezegd dat “een op een specifieke casus
gebaseerde praktische oplossing” niet op bezwaren stuit.
Wat betekent: probeert u er vooral met uw inspecteur uit
te komen. Echter met twee belangrijke toevoegingen: aan
ondernemingen met een wat hoger risicoprofiel moet in
verhouding meer eigen vermogen worden toegerekend
dan bij ondernemingen met een lager risicoprofiel (wat dus
resulteert in een lagere renteaftrek). De tweede belangrijke
toevoeging lijkt de expliciete afwijzing van de zogenaamde
omslagrente of een marktrente die commerciële partijen
hanteren met de opmerking dat hierbij hetzelfde
rentepercentage zal moeten worden gehanteerd dat de
lokale overheid betaalt aan de externe geldverstrekker.
Dit lijkt het hinken op twee gedachten: voor het
risicoprofiel wordt wel naar de markt gekeken, voor het
rentepercentage niet. Er ligt dus voor de SVLO-groep een
schone taak om met praktijkhandreikingen te komen. Die
zijn voor dit deelonderwerp meer dan nodig.
Administratieve verplichtingen
De staatssecretaris snijdt ook de belangrijke
administratieve- en aangifteverplichtingen aan. De praktijk
wordt hiervoor meegegeven dat het ieder vrij staat met
het oog op beperken van administratieve lasten de voor
hem meest optimale organisatiestructuur te kiezen. Dit
kan er in de praktijk toe leiden dat er een forse uitbreiding
komt van door publiekrechtelijke organisaties gehouden
besloten vennootschappen. Door de oprichting van een

dochtervennootschap lijkt de toepassing van vrijstellingen
door de aandeelhouder/publiekrechtelijke rechtspersoon
geoptimaliseerd te kunnen worden.
Op de vraag of het kabinet van mening is dat invoering
per 1 januari 2016 tot extra administratieve lasten leidt,
antwoordt de staatssecretaris stellig dat hij niet van
plan is bij de Europese Commissie uitstel van invoering
te bepleiten.
Subsidies
Zeer inzichtelijk voor de praktijk zijn twee uitwerkingen
van een vraag over de fiscale behandeling van subsidies.
Subsidies zijn, anders dan veelal wordt aangenomen,
in principe belast maar een “interne” subsidie wordt
niet meegenomen als opbrengst voor de beoordeling
of een winststreven aanwezig is. De uitwerking van de
voorbeelden laat duidelijk zien dat verzelfstandiging van
activiteiten onder toekenning van een subsidie nadelig kan
uitwerken. Dit zal in de praktijk naar onze opvatting reden
kunnen zijn verzelfstandigingen opnieuw tegen het licht
te houden. Hier komt ook het verband met de afbakening
van de onderneming weer terug. Als de door de gemeente
zelf geëxploiteerde zwembaden één onderneming vormen
(inclusief bijkomend dienstbetoon) dan zal – als tekorten
worden gedekt uit de eigen middelen – in veel gevallen
mogelijk geen sprake zijn van een onderneming in
fiscale zin.
Samenwerkingsverbanden
De objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden
blijft vragen oproepen. Waarom bijvoorbeeld is
een kostenverdelingsovereenkomst niet vrijgesteld
en een kostenmaatschap wel? Het antwoord
vinden wij nogal teleurstellend en tegelijkertijd
onduidelijk: de kwalificerende samenwerkingsvormen
moeten een juridische verschijningsvorm kennen
(personen- of kapitaalvennootschap) en dat is een
kostenverdelingsovereenkomst nu eenmaal niet.
Juridisch gezien vormen een vennootschap onder firma,
een maatschap en een kostenverdelingsovereenkomst
niet veel meer dan een overeenkomst tussen de
participanten. Een verschil in fiscale behandeling lijkt
dan ook niet logisch en evenmin wenselijk. Voor
de toepassing van de samenwerkingsvrijstelling is
van groot belang of de samenwerking al dan niet is
Taxtueel nr 3 • 2015
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gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst. De
dienstverleningsovereenkomst kwalificeert niet voor
de samenwerkingsvrijstelling. Gemeenschappelijke
Regelingen leggen hun prestaties waarvoor zij bekostigd
worden echter vrijwel altijd vast in prestatieafspraken
per afnemer die de vorm hebben van een
dienstverleningsovereenkomst. Is het dan noodzakelijk
dat de financiële afwikkeling in een “gemeenschappelijk”
document staat? Hoewel dat volgens de staatssecretaris
veelal het geval is, is dit niet noodzakelijk. Naast de
gemeenschappelijke regeling zelf (de ‘oprichtingsakte’)
mogen dus wel dienstverleningsovereenkomsten worden
gesloten. Het antwoord maakt nog steeds niet helemaal
duidelijk hoe aangetoond kan worden dat de deelnemers
naar evenredigheid van de afname feitelijk bijdragen in de
kosten van het samenwerkingsverband. Wij concluderen
echter dat ofwel in de Gemeenschappelijke Regeling zelf,
dan wel in een gemeenschappelijk document hierover
afspraken moeten worden gemaakt. Die afspraken vormen
de basis voor de dienstverleningsovereenkomsten. Wat
er precies in de dienstverleningsovereenkomsten mag
worden geregeld en hoe ver men daarin mag gaan, blijft
nog steeds onduidelijk.
Specifieke punten
Veel van de beantwoorde vragen treffen de publieke
afvalsector, zoals het verzoek afvalbeheer en het
beheer van de openbare ruimte buiten de heffing
te laten. Die vraag speelt doorgaans alleen bij
samenwerkingsverbanden. Bij het antwoord maakt de
staatssecretaris opnieuw duidelijk dat voor de toepassing
van de overheidstakenvrijstelling (als zijnde een publieke
taak) doorslaggevend is of private partijen zich feitelijk
bezighouden met de uitvoering van de afvalinzameling. Zo
ja, dan is de vrijstelling niet van toepassing.
Voor de praktijk is het jammer dat de staatssecretaris
geen tipje van de sluier oplicht over de reparatiewet voor
publiek private samenwerkingsvormen in de vorm van
VOF’s en CV’s, zodat gemeentelijke grondbedrijven wat
dat betreft nog niet goed weten waar zij aan toe zijn.
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Belang voor de praktijk
Nu het wetsvoorstel is aangenomen, is zeker
dat de vennootschapsbelastingplicht van
overheidsondernemingen met ingang van 1 januari 2016
wijzigt. Dit betekent dat alle overheidsondernemingen
moeten beoordelen met welke activiteiten zij een fiscale
onderneming drijven. Voor de activiteiten waarmee
onderneming wordt gedreven, moet vervolgens worden
beoordeeld of een van de wettelijke vrijstellingen kan
worden toegepast.
Vervolgens dient jaarlijks een aangifte
vennootschapsbelasting te worden opgesteld voor de
belaste en de vrijgestelde activiteiten. Hiervoor moet een
fiscale administratie worden ingericht. Ook dient per 1
januari 2016 een openingsbalans te worden opgesteld,
waarop alle activa en passiva worden gewaardeerd naar
de waarde in het economische verkeer.
De praktijk leert dat het inventariseren van de belaste,
vrijgestelde en niet belaste activiteiten, alsmede het
opstellen van de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting
veel administratieve lasten met zich brengt, iets dat de
overheidsinstellingen lang niet altijd zelf af kunnen.
Mr. R.J.M. Frins
088 288 5757
rfrins@deloitte.nl

Wetsvoorstel

deregulering arbeidsrelaties
Op 2 juli 2015 is het wetsvoorstel Deregulering Arbeidsrelaties door de Tweede Kamer
aangenomen. De Eerste Kamer zal dit voorstel op 8 september 2015 beoordelen. Het
voorstel wijzigt enkele (belasting)wetten om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) af
te schaffen.
Voorstel
Op basis van het wetsvoorstel Deregulering
Arbeidsrelaties alsmede de parlementaire
toelichting kunnen belangenorganisaties
van opdrachtgevers/opdrachtnemers of
individuele opdrachtgevers/opdrachtnemers,
overeenkomsten voorleggen aan de
Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt
deze overeenkomsten op elementen die van
belang zijn voor de eventuele inhouding en
afdracht van loonheffingen. Aan het oordeel
kunnen partijen zekerheid ontlenen, voor
waarschijnlijk een termijn van vijf jaar. Het
oordeel of er sprake is van een (fictieve)
dienstbetrekking is hierbij doorslaggevend. De
gemiddelde doorlooptijd voor het beoordelen
van een overeenkomst wordt geschat op zes
weken.
De Belastingdienst geeft geen oordeel over de
fiscale kwalificatie van de inkomsten van de
opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Ook
doet het oordeel van de Belastingdienst geen
afbreuk aan het geldende arbeidsrecht.
De Belastingdienst maakt beoordeelde
overeenkomsten geanonimiseerd openbaar,
zodat deze door andere opdrachtgevers en
opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Deze
openbaarmaking gebeurt alleen na goedkeuring
van de opdrachtgevers en opdrachtnemers
die de betreffende overeenkomst hebben
voorgelegd. Tot slot is men niet verplicht een
overeenkomst met de Belastingdienst af te
stemmen. Dit vergroot echter het risico op
eventuele naheffingsaanslagen.

Controle
Het voorstel maakt opdrachtgevers
medeverantwoordelijk voor de fiscale
kwalificatie van de arbeidsrelatie. De
opdrachtgever moet aannemelijk maken dat
feitelijk conform de overeenkomst is gewerkt.
Indien bij een controle door de Belastingdienst
blijkt dat feitelijk niet volgens de goedgekeurde
overeenkomst is gewerkt, is de vrijwaring niet
van toepassing. De Belastingdienst kan dan
een correctieverplichting/naheffingsaanslag
loonheffingen en eventueel een boete
opleggen aan de opdrachtgever. Dit betreft
een ingrijpende wijziging in vergelijking
met de huidige VAR-praktijk. In de huidige
situatie kan aan een opdrachtgever alleen
een naheffingsaanslag worden opgelegd
als de Belastingdienst kan bewijzen dat de
opdrachtgever het oogmerk had om de VAR te
misbruiken.
Kwalificatie aanvechten
Het UWV volgt in principe de beoordeling door
de Belastingdienst. Ingeval een opdrachtnemer
bij het aanvragen van een uitkering aannemelijk
maakt dat in de praktijk niet volgens de
overeenkomst is gewerkt, dat sprake is
van een privaatrechtelijke dienstbetrekking
en dat hij daarom verzekerd was voor de
werknemersverzekeringen, kan het UWV op
grond hiervan beslissen een uitkering toe
te kennen. Het UWV geeft in dat geval de
informatie over de opdrachtgever door aan de
Belastingdienst en deze zal vervolgens bij de
opdrachtgever een onderzoek instellen. Indien
blijkt dat niet overeenkomstig de overeenkomst
is gewerkt, kan een naheffingsaanslag worden
opgelegd.

Actie vereist
De staatssecretaris streeft naar invoering
per 1 januari 2016, maar de wet kan al van
toepassing zijn op contracten gesloten in 2015.
Het is dus niet aan te bevelen om te wachten
met het inventariseren van de stappen die nodig
zijn om de huidige werkwijze met betrekking
tot het inhuren van derden aan te passen. In
het bijzonder is het beoordelen van de huidige
overeenkomsten essentieel. Werkgevers
kunnen nu namelijk ook al overeenkomsten ter
beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst.
Verder dienen werkgevers bij controle door
de Belastingdienst aannemelijk te maken dat
inderdaad conform de overeenkomst is gewerkt.
Ook dit vergt (wellicht) aanpassing van de
huidige werkwijze en de procedures. Tot slot
is essentieel dat de interne organisatie zodanig
is ingericht, dat gedurende de uitvoering van
de overeenkomst gemonitord kan worden dat
conform de overeenkomst wordt gewerkt.
G.S.R.D. Vreuls LLM.
088 288 6755
GVreuls@deloitte.nl
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Fiscale Verzamelwet 2015:
opruiming van fiscale misstandjes

De staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk de fiscale verzamelwet
2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Er wordt wat fiscaal herstelwerk
verricht. Wij gaan in op de hoofdpunten.
Houdsterverliesregeling
De Hoge Raad heeft in september 2014 een viertal
arresten gewezen inzake de houdsterverliesregeling in
de vennootschapsbelasting. De houdsterverliesregeling
beperkt de reguliere verliesverrekening en bepaalt dat
winsten van houdster- en financieringsmaatschappijen
alleen mogen worden verrekend met winsten uit jaren
waarin de vennootschap kwalificeert als houdster- of
financieringsmaatschappij. Drijft de vennootschap
in dergelijke jaren een actieve onderneming dan is
verliesverrekening met die jaren niet mogelijk. De reden
daarvoor is het tegengaan van oneigenlijk gebruik. De
Hoge Raad heeft deze regeling zo uitgelegd dat verliezen
geleden in het jaar van aanvang en beëindiging van
houdsteractiviteiten vaak niet als houdsterverlies zijn aan
te merken, waardoor de wettelijke beperking van de
verliesverrekening in die jaren niet geldt. De wetgever
past in reactie daarop de wet nu aan. Perioden waarin
voorbereidende en/of afrondende werkzaamheden
plaatsvinden, alsmede perioden van inactiviteit, worden
toch beschouwd als perioden waarin houdster- en
financieringsactiviteiten plaatsvinden. Daardoor is dus ook
in die situaties geen verliescompensatie meer mogelijk.
Innovatiebox
De innovatiebox voorziet erin dat winsten behaald
met innovatieve activiteiten worden belast met 5%.
Deze regeling wordt nu aangevuld met een bepaling
die zich richt op de mogelijke samenloop tussen
de innovatiebox en de objectvrijstelling voor vaste
inrichtingen. Deze objectvrijstelling houdt in dat winsten
van in het buitenland gevestigde vaste inrichtingen –
ondernemingen – geheel buiten de Nederlandse
winst vallen omdat deze winsten in het buitenland
worden belast. De samenloopbepaling geldt wanneer
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een immaterieel vast activum wordt overgebracht van
een buitenlandse vaste inrichting naar het hoofdhuis
in Nederland en het hoofdhuis de innovatiebox gaat
toepassen. De zogenoemde drempel voor het toepassen
van de innovatiebox moet in zo’n geval worden verhoogd
met het verschil tussen de waarde in het economische
verkeer van het immaterieel vast activum en de gemaakte
voortbrengingskosten. Deze samenloopbepaling moet
voorkomen dat het voordeel van de objectvrijstelling tegen
het reguliere vennootschapsbelastingtarief wordt genoten
– het verlaagt immers de winst van de vennootschap
doordat de buitenlandse winst in Nederland onbelast
blijft – terwijl de baten van het immaterieel vast activum
worden genoten tegen het aanzienlijk lagere tarief in de
innovatiebox. In feite wordt de innovatiebox dus toegepast
op het netto voordeel.
Bronheffing Luxemburg
Luxemburg heeft per 1 januari 2015 het fiscale
bankgeheim voor rekeningen van inwoners uit andere
EU-lidstaten opgeheven. Dit houdt in dat voortaan
automatisch gegevens worden uitgewisseld over
rekeninghouders die wonen in andere EU-lidstaten. Vanaf
1 januari 2015 houdt het land daarom geen bronbelasting
meer in op uitbetaalde rente. Om deze reden is het niet
meer noodzakelijk dat Nederland een verrekening in de
inkomstenbelasting geeft voor door Luxemburg geheven
bronbelasting. De regeling in de inkomstenbelasting vervalt
met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015.

Rentevoordeel personeelsleningen
De nihil waardering voor het voordeel van
personeelsleningen in de loonbelasting komt te vervallen.
Het gaat hier om een lening van de werkgever ten
behoeve van de eigen woning van de werknemer, waarbij
de werkgever een relatief lage rente rekent. Omdat
deze lagere rente leidt tot minder renteaftrek, wordt
het rentevoordeel ook niet belast. De schatkist komt
daardoor niets tekort. Aanleiding voor het kabinet om
de nihil waardering voor personeelsleningen nu toch
af te schaffen, is de afbouw vanaf 1 januari 2014 van
het percentage waartegen hypotheekrente kan worden
afgetrokken. Deze daalt over een periode van bijna 30
jaar met 0,5%-punt van het hoogste tarief van 52%
naar uiteindelijk 38%. Hierdoor ontstaat mogelijk een
tariefvoordeel en dit voordeel zal in de komende jaren
verder toenemen. Dat acht de wetgever onwenselijk.

Dividendbelasting
Het wetsvoorstel Wet modernisering
vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
is aangenomen en treedt in werking met ingang van
1 januari 2016. Kort gezegd gaan overheidslichamen
die een onderneming drijven daardoor voortaan in
zoverre vennootschapsbelasting betalen. In samenhang
met dit wetsvoorstel wordt de teruggaafregeling in
de dividendbelasting uitgebreid. De teruggaafregeling
voorziet voortaan in een teruggaaf van ingehouden
dividendbelasting aan een in Nederland gevestigde
rechtspersoon die vanaf 1 januari 2016 weliswaar
belastingplichtig is, maar die dankzij een objectieve
vrijstelling deels is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
Wanneer een aandelenbelang valt toe te rekenen aan het
vrijgestelde deel van de onderneming kan de ingehouden
dividendbelasting worden teruggevraagd door de
ontvanger van het dividend.
Mr. H.P. van der Zwaag
088 288 0883
EvanderZwaag@deloitte.nl
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Verloren verliezen
Verliezen kunnen waardevol zijn, namelijk als je ze later kunt gebruiken
om ze af te zetten tegen winsten. Als dat niet direct lukt, zou het
wellicht zinvol kunnen zijn om met de verliezen te ‘handelen’. Dat
vindt de fiscus echter niet zo’n goed idee. In deze bijdrage wordt
daarop ingegaan.
Handel in verlieslichamen
Eén van de grondbeginsel van de vennootschapsbelasting
is de mogelijkheid om verliezen van een jaar voorwaarts
en achterwaarts naar andere jaren te verrekenen (verticale
verliesverrekening). Vanwege allerlei overwegingen
(waaronder budgettaire) is de termijn van voorwaartse
verliesverrekening beperkt tot negen jaar. Achterwaartse
verrekening is slechts mogelijk met het voorafgaande jaar.
De vennootschapsbelasting bevat nog meer beperkingen
van verticale verliesverrekening. Eén ervan is oorspronkelijk
ingevoerd om de ‘handel in verlieslichamen’ te bestrijden.
Zonder deze bepaling zou het mogelijk zijn om
beleggingsactiviteiten onder te brengen in een gekochte
bv die door een (inmiddels gestaakte) verlieslijdende
onderneming nog compensabele verliezen ‘op de lat’ heeft
staan. De winst met de beleggingsactiviteiten zou dan voor
de nieuwe aandeelhouders kunnen worden verrekend met
nog openstaande verliezen uit het ondernemingsverleden.
De vorenbedoelde bepaling beoogt dit te voorkomen.
Recentelijk heeft de staatssecretaris van Financiën
hierover een beleidsbesluit gepubliceerd dat enkele
vermeldenswaardige nieuwe elementen bevat.
Kern van het compensatieverbod
Het vorenbedoelde bepaling heeft als uitgangspunt dat
verliescompensatie hoofdzakelijk ten goede moet komen
aan de aandeelhouders van de vennootschap die de
verliezen daadwerkelijk hebben geleden. Om die redenen
vervalt de verliescompensatie in beginsel als er voor de bv
sprake is van een aandeelhouderswisseling ‘in belangrijke
mate’, dat wil zeggen voor ten minste 30%. In beginsel,
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want de verliescompensatie blijft in ieder geval in stand
als aan één van de twee navolgende uitzonderingen
is voldaan:
1. de bezittingen van de belastingplichtige bestaan in het
verliesjaar gedurende meer dan negen maanden niet
grotendeels uit beleggingen; en
2. de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden is
niet afgenomen tot minder dan 30% van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar terwijl evenmin het
voornemen tot een dergelijke vermindering van werkzaamheden bestaat (werkzaamhedentoets).
Opeenvolgende aandeelhouderswijzigingen
Het besluit bevat onder andere een standpunt van de
staatssecretaris over de uitleg van het begrip ‘belangrijke
aandeelhouderswisseling’. Volgens de staatssecretaris
moeten bij opeenvolgende aandeelhouderswisseling ook
eerdere aandeehouderswisselingen. In aanmerking worden
genomen, als die hebben plaatsgevonden vanaf het begin
van het oudste jaar waarvan een verlies nog niet (volledig)
is verrekend. Daarbij moet volgens de staatssecretaris
voor de uitvoering van de werkzaamhedentoets het
tijdstip vlak vóór de aandeelhouderswijziging worden
vergeleken met de werkzaamheden bij het begin van
het hiervoor bedoelde oudste jaar. Dat is allemaal op
zich nog niet zo bijzonder, maar het volgende is dat
wel. De staatssecretaris is van mening dat een eerdere
aandeelhouderswisseling ook moet worden meegenomen
als een eerdere aandeelhouderswijziging toen niet heeft
geleid tot beperking van de verliesverrekening, omdat bij
die eerdere aandeelhouderswijziging de uitzondering van

de werkzaamhedentoets van toepassing was. Stel dat in
2010 bij een bv met openstaande verliezen uit 2009 een
aandeelhouderswisseling van 35% heeft plaatsgevonden,
die destijds niet leidde tot verval van de verliezen uit 2009
omdat de werkzaamheden niet waren afgenomen. Als in
2014 een aandeelhouderswisseling van 5% plaatsvindt
terwijl op dat tijdstip de onderneming wel is gestaakt,
vervallen alsnog de verliezen uit 2009. Dit standpunt,
waarvoor overigens in strikt juridische zin best wel
wat te zeggen is, betekent dat er in de praktijk bij elke
aandeelhouderswisseling een onderzoek naar het verleden
moet worden uitgevoerd. Dat is ook het geval bij kleinere
aandeelhouderswisselingen.
Herwaarderingsmogelijkheid
De hiervoor besproken bepaling bevat een
verzachtingsmaatregel voor situaties waarin de verliezen
op enig moment door de toepassing van de bepaling
vervallen. Volgens die regeling mag de bv dan een
eventuele herinvesteringsreserve (partieel) laten vrijvallen
in de winst en/of de boekwaarde van zijn bezittingen
waarderen op de waarde in het economische verkeer.
De nog openstaande verliezen kunnen aldus worden
gebruikt ter verrekening met de hierdoor veroorzaakte
fiscale winst. De bv kan (ingeval van opwaardering van
de bezittingen) vervolgens de afschrijvingen baseren op
de tot de waarde in het economische verkeer verhoogde
boekwaarde. Deze sympathieke regeling stelt een bv
die tegen de bepaling dreigt aan te lopen, in staat
om de verliezen die anders zouden vervallen toch te
benutten. Het is een optionele regeling: de bv moet deze
mogelijkheid gebruiken in de aangifte over het jaar waarin
de verliezen door de toepassing van de bepaling verloren
gaan. Het nieuwe beleidsbesluit bevat een goedkeuring

voor situaties waarin de bv heeft nagelaten om tijdig te
herwaarderen. De staatssecretaris vindt het goed dat
alsnog herwaardering plaatsvindt. De goedkeuring, die
gebaseerd is op de zogenoemde ‘hardheidsclausule’,
is omgeven met mitsen en maren van een nogal vaag
karakter. Er moet ‘rekening worden gehouden met de
concrete feiten en omstandigheden’, de belastingplichtige
moet ‘te goeder trouw’ zijn toen de herwaardering
achterwege werd gelaten en het verzoek moet voor de
Belastingdienst uitvoerbaar zijn. Omdat het beleidsbesluit
geen voorbeeld geeft van een geval waarin aan de mitsen
en maren is voldaan, is het toepassingsbereik lastig in te
schatten. Het is bijvoorbeeld de vraag of een verkeerd
begrip van de regeling bij de belastingplichtige (en zijn
adviseur) voldoende is om een beroep te doen op het
hardheidsclausulebeleid. Mogelijk is de goedkeuring
beperkt tot situaties waarin naderhand pas duidelijk is
geworden dat de verliezen in enig jaar door toepassing
van de bepaling verloren zijn gegaan, omdat dan pas
helderheid is verkregen over de feitelijke toedracht. Hoe
het ook zij, als de herwaarderingsmogelijkheid onbedoeld
niet is benut, is het goed te weten dat het mogelijk is een
hardheidsclausuleverzoek te doen.
Mr. M.H.C Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl
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Niet aftrekbare rente
niet aftrekbaar!
Op verplicht geactiveerde rente kan een renteaftrekbeperking van toepassing zijn,
aldus de Hoge Raad.
Een waarheid als een koe
De titel van deze korte beschouwing doet
vermoeden dat het hierna volgende stuk proza
niet veel meer dan een waarheid als een koe
bevat. Dat het toch anders is, toont weer aan
hoe merkwaardig het kan lopen in de fiscaliteit.
Op 12 juni van dit jaar wees de Hoge Raad
een arrest over een reeds lang afgeschafte
– en bijzonder impopulaire – regeling: de
‘thincapregeling’. Het geschil ging over de
vraag of ‘geactiveerde rente’ onder het bereik
van deze aftrekbeperking komt. Ja zegt de
Hoge Raad. Mooi om te weten, maar afgezien
van eventuele nog lopende discussies hierover
is dit toch ‘oud vaderlands recht’? Nee, want
het arrest is ook van belang voor een (andere)
renteaftrekbeperking.
De thincapregeling
De thincapregeling beperkte de aftrek van rente
als een bv met ‘teveel vreemd vermogen’ was
gefinancierd. ‘Teveel’ was bepaald op elke euro
meer aan (per saldo) geldleningen dan driemaal
het eigen vermogen plus € 500.000, bepaald
op basis van balansgemiddelden. De omvang
van de aftrekbeperking werd bepaald door een
breuk (de vasteratiotoets), waarvan de teller
bestond uit het teveel aan vreemd vermogen
(TVV) en de noemer uit het totale bedrag aan
geldleningen (TG). De niet aftrekbare rente
was de totale (per saldo) betaalde rente (TR)
vermenigvuldigd met die breuk (TVV/TG),
met als maximum het bedrag aan (per saldo)
betaalde rente over geldleningen aan een
‘verbonden lichaam’ (RGVL). De regeling
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voorzag daarnaast nog in een optionele
berekening op basis van het commerciële
eigen en vreemd vermogen van de groep
(groepsratiotoets). Daarop kon men een beroep
doen als de vasteratiotoets geen soelaas bood.
Geldlening en geactiveerde rente
De thincapregeling bevatte een definitiebepaling
van het begrip ‘geldlening’: een schuld waarvan
de rente normaliter van de winst aftrekbaar
zou zijn. Als de rente (op grond van een andere
bepaling) in dat jaar niet aftrekbaar was, was
geen sprake van een ‘geldlening’. De hoofdsom
maakte dan geen deel uit van de teller (TVV) en
de noemer (TG), en de rente van deze schuld
maakte niet deel uit van de factor TR. Het
begrip geldlening was ook van belang voor
het maximum (RGVL). Het arrest ging over
een projectontwikkelaar die het onderhanden
werk deels met leningen had gefinancierd. Op
grond van een in 2007 ingevoerde bepaling
was deze projectontwikkelaar verplicht om
de financieringsrente als onderdeel van de
balanspost ‘onderhanden werk’ te activeren.
Hierdoor kon de projectontwikkelaar de in
dat jaar betaalde rente niet ten laste van de
winst brengen. De rente was dus in dat jaar
niet aftrekbaar. In cassatie was onder meer in
geschil of er desondanks sprake was van een
‘geldlening’ in de zin van de thincapregeling.

Totaalwinst en goed koopmansgebruik
De Hoge Raad constateert dat de
thincapregeling de totale winst verhoogt: het
totale winstbedrag dat gedurende het bestaan
van de belastingplicht dient te worden belast.
Om die reden moet de thincapregeling ook
van toepassing zijn op de geactiveerde rente.
Anders zou de geactiveerde rente (bijvoorbeeld
via afschrijvingen of een lagere boekwinst bij
verkoop) toch invloed hebben op de totale
winst. De Hoge Raad schrijft ook voor hoe men
de thincapregeling op geactiveerde rente moet
toepassen. In dat geval moet de winst worden
verhoogd met het (zonder de activering) niet
aftrekbare rentebedrag. De facto is de niet
aftrekbare rente in dat jaar nogmaals niet
aftrekbaar!
Belang voor de praktijk
Het arrest kan nog van belang zijn voor de
in 2013 ingevoerde aftrekbeperking van
‘deelnemingsrente’. Deze regeling hanteert
een min of meer vergelijkbare definitie van het
begrip ‘geldlening’. Ook de techniek van de
bepaling is vergelijkbaar: de omvang van de
aftrekbeperking wordt bepaald aan de hand
van een ratio die moet worden afgeleid van de
balans. Omdat ook deze renteaftrekbeperking
een zogenoemde totaalwinstbepaling is, lijkt het
aannemelijk dat een lening met geactiveerde
rente voor de toepassing van die regeling als
‘geldlening’ kwalificeert.
Mr. M.H.C Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl

Ontslagvergoedingen in
een internationale context
De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij ten aanzien van ontslagvergoedingen aan
internationale werknemers de lijn van de OESO volgt. Hij zet daarmee de Hoge Raad op
een zijspoor.
Werknemers van wie de dienstbetrekking
wordt beëindigd, kunnen recht hebben op een
ontslagvergoeding. Een vergoeding kan zijn
afgesproken, bijvoorbeeld om de werknemer
in te laten stemmen met zijn ontslag. De
ontslagvergoeding kan ook volgen op grond
van wettelijke bepalingen, zoals bij een
onreglementair ontslag. Daarnaast kan de
rechter een ontslagvergoeding toekennen naar
billijkheid.
Criterium van de Hoge Raad
Als de werknemer voorafgaand aan de
beëindiging van de dienstbetrekking in
verschillende landen heeft gewerkt, wordt die
vergoeding mogelijk ook in die landen belast.
In 2004 is voor het bepalen van de Nederlandse
belasting over dergelijke ‘internationale’
vergoedingen door de Hoge Raad duidelijk
gemaakt hoe de belastinggrondslag verdeeld
wordt over de landen waar de werknemer
heeft gewerkt. Als een ontslagvergoeding
een algemeen verband houdt met de
dienstbetrekking moet deze voor het bepalen
van de Nederlandse belasting worden verdeeld
op basis van het loon van de werknemer
van het ontslagjaar en de voorafgaande vier
jaar. Als de werknemer in het ontslagjaar dus
in Nederland woont wordt het deel van de
ontslagvergoeding dat is toe te rekenen aan
de buitenlandperiode in Nederland van heffing
vrijgesteld. De vrijstelling geldt alleen als de
loonkosten gedurende die jaren zijn doorbelast
naar de werkgever in het werkland.

Een nadeel van deze Nederlandse regeling is dat
de bepaling van de belastinggrondslag tussen
landen kan verschillen, en dus eenvoudig over
delen hiervan dubbele belasting kan optreden,
of juist onbelast kunnen blijven. Immers, het
is de vraag of een ander land er hetzelfde
tegenaan kijkt als de Nederlandse Hoge Raad.
Dat zal veelal niet het geval zijn.

ontslagvergoedingen die na 15 juli 2014 zijn
genoten. De staatssecretaris geeft aan dat
voor concrete situaties van dubbele belasting
Nederland zal proberen tot een oplossing
te komen via overleg met het land waar de
ontslagvergoeding tevens belast wordt. Ook
bij oude gevallen zou dan het nieuwe OESOcommentaar toegepast kunnen worden.

De OESO
Op 15 juli 2014 is daarom door de Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) een nieuwe commentaar
bij het algemeen gehanteerde modelverdrag
opgesteld op basis waarvan landen de
belasting over ontslagvergoedingen kunnen
verdelen. De bedoeling is dan dat alle landen
die aanpak hanteren. Op basis van dit nieuwe
commentaar wordt voor de verdeling van de
vergoeding niet gekeken naar de verdeling
van het loon gedurende de laatste vier jaar
voor ontslag, maar naar de verdeling van
werkdagen gedurende de laatste twaalf
maanden voorafgaand aan de beëindiging van
de dienstbetrekking.

Tot slot
Een kritische kanttekening is wel te maken bij
dit besluit. Er wordt terugwerkende kracht tot
15 juli 2014 gegeven aan een uitleg van een
bepaling, welke uitleg niet op alle onderdelen in
overeenstemming is met het OESO commentaar.
Het OESO commentaar vindt relevant waar de
werknemer het laatste jaar heeft gewerkt, het
besluit kijkt naar waar de werknemer over die
werkdagen belast is geweest. Dus het resultaat
van besluit en OESO commentaar kunnen
anders uitwerken, omdat bij belastingheffing
andere factoren een rol spelen dan alleen
werkdagen, denk aan woonplaats en mogelijke
doorbelasting van kosten. We zullen
moeten afwachten of dit in de praktijk ook
daadwerkelijk tot problemen leidt.

Het beleid van Nederland
Op 1 mei 2015 heeft de staatssecretaris van
Financiën in een besluit aangegeven te willen
aansluiten bij het nieuwe OESO-commentaar.
Gezien het grote belang dat in de regel aan
het OESO-commentaar wordt gehecht is dit
een logisch standpunt. Ten behoeve van de
rechtszekerheid heeft hij ervoor gekozen om het
commentaar toe te passen op

Mr. H.M.M. Prinsen
088 288 2247
HPrinsen@deloitte.nl
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Mauritiusroute leidt
niet tot renteaftrek

Een externe acquisitie gefinancierd met een interne lening kan ertoe
leiden dat de rente niet in aftrek komt als sprake is van winstdrainage,
aldus de Hoge Raad
In een recent arrest heeft de Hoge Raad een belangrijke
beslissing genomen over de toepassing van de regels
inzake winstdrainage. Op grond van deze regels wordt de
renteaftrek beperkt indien een Nederlandse vennootschap
geld leent van een andere concernvennootschap om
een ‘besmette rechtshandeling’ uit te voeren. Eén van
deze besmette rechtshandelingen is de acquisitie van
aandelen in een vennootschap, ook als die daarvóór niet
tot het concern behoorde (externe acquisitie). In casu was
daarvan sprake.
Dubbele zakelijkheidstoets
Indien een Nederlandse vennootschap met geleend geld
van een concernvennootschap een externe acquisitie
verricht, is de rente op deze lening niet aftrekbaar, tenzij er
wordt voldaan aan een bepaalde tegenbewijsregeling. Dat
laatste is het geval indien zowel aan de acquisitie als aan
de beslissing om deze te financieren met een groepslening,
in overwegende mate zakelijke overwegingen ten
grondslag liggen (dubbele zakelijkheidstoets). De
aanwezigheid van zakelijke overwegingen moet door
de belastingplichtige aannemelijk worden gemaakt. Een
externe acquisitie zal in het algemeen wel zakelijk zijn.
Onzakelijke financiering
In het onderhavige arrest was er sprake van een
Zuid-Afrikaans mediaconcern dat via een lokale
aandelenemissie eigen vermogen had opgehaald. Een deel
van dit geld was overgemaakt naar twee Nederlandse
concernvennootschappen en is vervolgens besteed
aan externe acquisities. Er was dus sprake van een
reële financieringsbehoefte. Het geld werd echter niet
rechtstreeks vanuit Zuid-Afrika aan Nederland geleend,
maar werd eerst gestort in op Mauritius gevestigde
concernvennootschappen, die vervolgens doorleenden aan
de Nederlandse vennootschappen.
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Voor de Hoge Raad concentreerde de zaak zich op
de vraag of belanghebbende voldoende aannemelijk
heeft gemaakt dat er in overwegende mate zakelijke
overwegingen ten grondslag lagen aan de keuze om de
acquisities met een concernlening vanuit Mauritius te
financieren. Dat de acquisities als zodanig zakelijk waren,
was niet in geschil.
Toepassingsbereik
Om te voorkomen dat de renteaftrek op grond van de
regels van de winstdrainage zou worden beperkt, werd
door belanghebbende gesteld dat, in geval van een
externe acquisitie, enkel bij een onzakelijke omleiding
sprake kan zijn van een onzakelijke financiering. Daarvan
is sprake indien eerst middelen onttrokken zijn aan
het eigen vermogen van het Nederlandse deel van het
concern en vervolgens weer worden teruggeleend. In zijn
arrest oordeelt de Hoge Raad dat een belastingplichtige
in beginsel keuzevrijheid heeft bij de financieringsvorm
van de acquisitie en zich mag laten leiden door fiscale
redenen. Echter, het toepassingsbereik van artikel van de
regeling beperkt zich bij externe acquisities niet enkel tot
de onzakelijke omleiding. Kortom, ook in de situatie dat
geen sprake is van een onzakelijke omleiding, dient de
belastingplichtige aannemelijk te maken dat de wijze van
financiering is ingegeven door zakelijke overwegingen.

Concrete acquisitie
Op het tijdstip van de emissie was nog niet duidelijk
dat het daarmee opgehaalde geld uiteindelijk zou
worden gebruikt voor een concrete acquisitie door de
desbetreffende Nederlandse concernvennootschap.
Belanghebbende betoogde dat er daarom geen sprake
kon zijn van onzakelijke overwegingen. Dit baseerde
belanghebbende op een passage uit de parlementaire
geschiedenis van de totstandkoming van de regeling
waarin is opgemerkt dat deze niet speelt als de
concerncrediteur de geldlening heeft verstrekt vanuit
diens eigen vermogen en dat eigen vermogen niet met
het oog op de acquisitie is verkregen. De Hoge Raad deelt
deze mening echter niet. Volgens de Hoge Raad moeten
de beweegredenen worden getoetst bij het aangaan
van de schuld en moeten daarbij de beweegredenen van
alle betrokkenen bij de schuld en de daarmee verband
houdende rechtshandeling in aanmerking worden
genomen. Niet doorslaggevend is of op enig moment
vaststaat welke externe acquisities zullen worden
gepleegd, aldus de Hoge Raad. Daarmee strandde ook dat
betoog van belanghebbende.

Belang
Het arrest is buitengewoon belangrijk voor de
internationale fiscale adviespraktijk. In de eerste plaats
omdat de Hoge Raad op een aantal punten veel meer
duidelijkheid verschaft. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat van
een onzakelijke omleiding ook sprake kan zijn als het eigen
vermogen niet oorspronkelijk vanuit Nederland afkomstig
is. Maar wellicht nog belangrijker is de principiële
rechtsoverweging van de Hoge Raad dat de regeling het
niet verbiedt om een externe acquisitie vanwege fiscale
overwegingen te financieren met een concernlening. De
fiscus kijkt hier in de praktijk regelmatig anders tegenaan.
P. van Horsen LLM.
088 288 3760
PvanHorsen@deloitte.nl

Zakelijke overwegingen
Om aannemelijk te maken dat de financiering was
ingegeven door zakelijke overwegingen stelde
belanghebbende onder andere dat de concernfinanciering
historisch via Mauritius liep en dat de financiering was
ingegeven door de Zuid-Afrikaanse deviezenrestricties, het
voorkomen van valutakoersrisico’s en de Zuid-Afrikaanse
anti-misbruikregels. De Hoge Raad doet dit betoog kort
af met een verwijzing naar de conclusie van AdvocaatGeneraal Wattel. De A-G had in zijn conclusie hierover
opgemerkt dat belanghebbende niet aannemelijk heeft
gemaakt dat deze niet-fiscale voordelen niet evenzeer
hadden kunnen worden bereikt door rechtstreeks vanuit
Zuid-Afrika aan de Nederlandse concernvennootschap
te lenen.
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Geen fiscale eenheid bij
zekere uitoefening putoptie
Een zekere uitoefening van een putopie op aandelen van de dochter
levert geen economische eigendom op en dus is een fiscale eenheid niet
toegestaan, zo oordeelt de Hoge Raad.
Op verzoek kan een moedermaatschappij met
een dochter een fiscale eenheid aangaan voor de
vennootschapsbelasting. Een van de voorwaarden
voor de totstandkoming van de fiscale eenheid is dat
de moeder in bezit moet zijn van 95% of meer van de
juridische en economische eigendom van de aandelen
in haar dochter. Om te bepalen of de moeder 95% of
meer van het economische eigendom in bezit heeft, is
het economische belang van doorslaggevende betekenis.
Hoe pakt het nu voor de vorming van een fiscale eenheid
uit, als van te voren vaststaat dat de moeder een putoptie
op de aandelen van haar dochter zal uitoefenen?
Komt er dan nog wel een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting tot stand? De Hoge Raad heeft
zich hier in april van dit jaar over uitgelaten.
De casus
De zaak gaat om een bv met een herinvesteringsreserve
van circa € 2,4 mln. die in 2005 vrijvalt in de winst.
De vennootschap wil belastingheffing over de vrijval
voorkomen en besluit een ingewikkelde fiscale
constructie op te zetten. Zo heeft de bv in 2006 een
nieuwe dochtermaatschappij opgericht, waarmee ze
per 13 december 2006 een fiscale eenheid vormt.
De nieuwe dochtermaatschappij gaat vervolgens een
putoptietransactie aan, waarvan het voor 99,9% zeker is
dat er een verlies wordt geleden van circa € 2,5 miljoen.
Eind 2006 koopt de moeder van Coöperatief U.A een
putoptie op de aandelen van haar eigen dochter voor
€ 1. Afgesproken wordt dat de bv de aandelen uiterlijk
eind januari 2007 aan Coöperatief U.A kan verkopen voor
€ 18.000.
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Het doel van deze constructie is dat het dochterverlies
op de putoptie op grond van de fiscale eenheid kan
worden verrekend met de vrijvalwinst van de moeder.
Als vervolgens de putoptie wordt ingeroepen en de
aandelen van de dochter worden verkocht, krijgt
de moedermaatschappij door toepassing van de
deelnemingsvrijstelling een fiscaal voordeel. De fiscale
winst die met de verkoop van de aandelen is behaald, valt
namelijk onder de vrijstelling.
Geen fiscale eenheid
De vraag die in deze zaak centraal staat, is of de
fiscale constructie slechts is opgezet om heffing van
vennootschapsbelasting te voorkomen of dat er
daadwerkelijk zakelijke motieven aan de constructie
ten grondslag liggen. De Belastingdienst is van mening
dat het primaire doel van de constructie het ontgaan
van belastingheffing is. De rechtbank komt tot de
conclusie dat de constructie gezien moet worden als een
schijnhandeling. Een handeling die voor andere doeleinden
wordt gebruikt, dan eigenlijk het geval zou moeten zijn.
Partijen zijn in werkelijkheid iets anders overeengekomen,
dan in de overeenkomsten is vastgelegd. Het stond
namelijk van te voren al vast dat de putoptie zou worden
ingeroepen. Bij het bepalen van de winst van de moeder
laat de rechtbank dan ook het dochterverlies buiten
beschouwing.

Hof Amsterdam merkt vervolgens in hoger beroep op dat
er voor de totstandkoming van de fiscale eenheid geen
zakelijke motieven bij de bv ten grondslag liggen. Met
de rechtshandelingen heeft de moedermaatschappij de
bedoeling gehad om de vrijvalwinst te kunnen verrekenen
met het dochterverlies. De fiscale eenheid is dan ook niet
gericht op de uitoefening van ondernemingsactiviteiten,
maar slechts ter voorkoming van belastingheffing. De
Hoge Raad volgt ten aanzien van het economisch belang
de zienswijze van het hof. Hij is van mening dat het
economisch belang in de dochtermaatschappij vanaf haar
oprichting bij Coöperatief U.A ligt, omdat de uitoefening
van de putoptie van te voren vaststaat. Volgens de Hoge
Raad wordt er niet aan de voorwaarden van de vorming
van een fiscale eenheid voldaan. De fiscale eenheid is
dan ook nooit tot stand gekomen. Het gevolg van deze
uitspraak is dat de moedermaatschappij haar winst niet
kan verrekenen met het behaalde dochterverlies. Met
betrekking tot de opvatting ‘dat toepassing van de
fiscale eenheid achterwege dient te blijven indien geen
zakelijke reden bestaat voor het aanvragen van de fiscale
eenheid’ geeft de Hoge Raad aan, dat dit geen rol speelt
bij de totstandkoming van de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting.

Praktijk
Voor de praktijk is het van belang dat voor de
totstandkoming van een fiscale eenheid de
moedermaatschappij het economische belang in de
aandelen van haar dochter moet hebben. Het mag
na deze uitspraak in ieder geval duidelijk zijn dat de
moedermaatschappij geen economische belang in de
aandelen heeft, zodra deze door een putoptie toekomt
aan een ander.
Mr. R.J.M. Godding
088 288 2627
RGodding@deloitte.nl
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Zetelverplaatsing en dividendbelasting
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het onmogelijk maken van de
heffing van dividendbelasting doorslaggevend is geweest voor het
verplaatsten van de werkelijke leiding naar Curaçao.
Inleiding
Het verplaatsen van de zetel van een vennootschap van
Nederland naar de (voormalige) Nederlandse Antillen
teneinde dividendbelasting te ontgaan leidt op grond van
de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) niet tot
het gewenste resultaat. Dit voorjaar heeft de Hoge Raad
uitspraak gedaan over de motieven van een vennootschap
om haar feitelijke leiding naar Curaçao te verplaatsen.
Dat is in het verleden door andere belastingplichtigen al
meermalen gedaan en belanghebbende en zijn adviseur
hebben zich ongetwijfeld gerealiseerd dat dit niet altijd
goed afliep. Dit zal dan ook reden zijn geweest voor deze
proefprocedure; de vennootschap keerde slechts een klein
bedrag aan dividend uit om te polsen of de specifieke
omstandigheden van deze casus wellicht tot een betere
uitkomst zou leiden.

24

De casus
Belanghebbende is een naar Nederlands recht opgerichte
besloten vennootschap waarvan de werkelijke leiding in
2008 naar Curaçao is verplaatst. Nadat deze operatie is
afgerond richt belanghebbende een Curaçaose vrijgestelde
vennootschap op waarin zij alle aandelen houdt en stort
zij tevens een fors bedrag aan liquide middelen en effecten
in deze vrijgestelde bv. Op deze wijze kan het rendement
onbelast worden genoten en stuit de dividenduitkering
vanuit deze vrijgestelde bv naar de verplaatste Nederlandse
bv niet op noemenswaardige heffing op Curaçao (vanaf
2011 zelfs belastingvrij). Over de Nederlandse fiscale
gevolgen van de dooruitkering naar de Nederlandse
aandeelhouder, een Stichting Administratiekantoor,
bestaat echter twijfel, ondanks het feit dat de uiteindelijke
belanghebbende naar Aruba emigreert. De vennootschap
besluit om slechts € 1.000 uit te keren; ze draagt keurig
de hierover verschuldigde dividendbelasting van 15%
af en maakt vervolgens bezwaar tegen de afdracht. De
inspecteur wijst het bezwaar af.

Het oordeel van de rechters
Rechtbank Gelderland oordeelt dat belanghebbende
inwoner van Nederland is gebleven. Vooral het ongelukkig
invullen van de aangiften vennootschapsbelasting wekt
scepsis bij de rechter in eerste aanleg en belanghebbende
maakt verder niet aannemelijk dat in de jaren voor de
dividenduitkering de werkelijke leiding daadwerkelijk naar
Curaçao is verplaatst. Het gerechtshof is daarentegen
kritischer en oordeelt, mede door de inbreng van nieuwe
processtukken, dat de verplaatste vennootschap wel
is onderworpen aan belasting op Curaçao en dat de
(weinige) feitelijke activiteiten van de vennootschap
daadwerkelijk op Curaçao werd uitgeoefend, zodat zij op
grond daarvan ook als inwoner van Curaçao kan worden
beschouwd. Aangezien de vennootschap op grond van de
oprichtingsfictie ook inwoner van Nederland is gebleven,
oordeelde het hof dat de vennootschap aldus in beide
landen is gevestigd zodat de woonplaatstoewijzing in
de BRK uitkomst moest bieden. En juist deze regel in
de BRK is een bijzondere bepaling. De hoofdregel is dat
indien twee landen het heffingsrecht kunnen claimen, het
heffingsrecht wordt toegewezen aan het land waar de
feitelijke leiding van een vennootschap wordt uitgeoefend.
Voor de dividendbelasting geldt echter een uitzondering:
indien de doorslaggevende reden van het verplaatsen van
de werkelijke leiding van een vennootschap is geweest de
heffing van dividendbelasting onmogelijk te maken, wordt
de hoofdregel opzij geschoven en mag het land waar de
vennootschap is opgericht het heffingsrecht claimen.
Belanghebbende voert een behoorlijk aantal niet-fiscale
redenen aan, die een rol hebben gespeeld bij het besluit
tot verplaatsing van de vennootschap. Zo zou bij het
bestuur van de vennootschap het vertrouwen in de
euro ontbreken en zou het de vennootschap slechts
te doen zijn om minder vennootschapsbelasting af
te dragen en zou het niet gaan om vermindering van

dividendbelasting. Zelfs aandeelhoudersmotieven zouden
hebben meegespeeld in de overweging de werkelijke
leiding van de vennootschap naar Curaçao te verplaatsen,
meer in het bijzonder de wens van de uiteindelijk
gerechtigde om minder inkomstenbelasting te betalen.
Het gerechtshof hechtte uiteindelijk weinig waarde aan
deze argumenten; de beleggingen van de vennootschap
bleven grotendeels in euro’s luidden, het motief om
minder vennootschapsbelasting te betalen maakte, gezien
de verliespositie van de vennootschap, ook geen indruk,
terwijl de wens van de uiteindelijk gerechtigde om minder
inkomstenbelasting te betalen volgens het gerechtshof
volstrekt irrelevant was. Het hof stelde uiteindelijk de
inspecteur in het gelijk. Belanghebbende probeerde
uiteindelijk in cassatie alsnog zijn gelijk te halen, maar de
Hoge Raad oordeelde dat de middelen of klachten niet tot
cassatie kunnen leiden.
Tot slot
Dit soort zaken blijft lastig; de feiten spelen een grote
rol. Grootste probleem in deze zaak was dat zakelijke
motieven voor de zetelverplaatsing ontbraken. Als pleister
op de wond krijgt belanghebbende wel een forfaitaire
proceskostenvergoeding toegewezen. In de bezwaarfase,
meer in het bijzonder tijdens het hoorgesprek, waren
vooral de belastingdienstmedewerkers aanwezig, die ook
tijdens eerdere besprekingen tussen belanghebbende
en de Belastingdienst aanwezig waren. Dat is niet de
bedoeling van de wetgever. Daarom werd de vergoeding
toegekend.
Mr. J. Adeler
088 288 5807
jeadeler@deloitte.nl
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De Hoge Raad en
EU-recht
Hoge Raad stelt geen prejudiciële vragen over aandelenfusie met
een derde land, maar wel over hypotheekrenteaftrek ter zake van
Spaanse woning.
Het EU-recht is continu in ontwikkeling. Veel bepalingen
van EU-recht, zoals de bekende ‘vier vrijheden’ hebben
rechtstreekse werking. Dat betekent dat een burger of
vennootschap er bij de nationale rechter een beroep
op kan doen en dat de nationale rechter vervolgens
het EU-recht moet uitleggen en toepassen. Pas als de
nationale rechter twijfelt of een wettelijke bepaling al dan
niet in strijd is met het EU-recht, kan het een prejudiciële
vraag stellen aan het Hof van Justitie. Iedere nationale
rechter kan een dergelijke vraag voorleggen. Alleen de
rechter tegen wiens uitspraak geen hogere binnenlandse
rechtsgang meer openstaat, zoals de Hoge Raad, is
verplicht een prejudiciële vraag te stellen ingeval van twijfel
over de verenigbaarheid met het EU-recht.
De Hoge Raad moest onlangs oordelen over de
verenigbaarheid van een aantal fiscale bepalingen met
het EU-recht. Ten aanzien van een van de kwesties,
de toepassing van de aandelenfusiefaciliteit, deed de
Hoge Raad de kwestie zelf af. Maar bij de vraag naar de
mogelijke aftrekbaarheid van de hypotheekrenteaftrek in
zogenoemde onzuivere Schumacker-situaties werd wel een
prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie gesteld. Beide
kwesties worden hieronder nader besproken.
Aandelenfusie
De eerste kwestie betrof een belastingplichtige die
alle aandelen in een Nederlandse vennootschap
bezat. De aandelen werden overgedragen aan een
andere in Nederland gevestigde vennootschap. In ruil
daarvoor ontving de belastingplichtige aandelen in de
moedermaatschappij van de verkrijgende vennootschap.
Deze moedermaatschappij was in de Verenigde Staten
gevestigd. Deze variant van de fusie staat bekend onder de
naam driehoeksfusie.
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De belastingplichtige deed een beroep op de
aandelenfusievrijstelling. Dit werd door de Belastingdienst
geweigerd. De Nederlandse aandelenfusievrijstelling
vereist namelijk dat aandelen worden verkregen van de
verkrijgende vennootschap. In de onderhavige kwestie
werden evenwel aandelen gekregen van de Amerikaanse
moedermaatschappij van de verkrijgende vennootschap.
De situatie voldeed dus niet aan de voorwaarden voor de
vrijstelling.
Volgens de belastingplichtige was dit in strijd met
het vrije kapitaalverkeer. De Hoge Raad was het
hier niet mee eens. De driehoeksfusie, zoals in de
onderhavige kwestie, valt niet binnen het bereik van
de Nederlandse aandelenfusievrijstelling. Volgens
de Hoge Raad is ook geen aanknopingspunt voor
het standpunt van belanghebbende te vinden in de
parlementaire geschiedenis. Bovendien is de Nederlandse
aandelenfusievrijstelling gebaseerd op de bepalingen van
de Europese fiscale fusierichtlijn. Ook de bewoordingen
van die richtlijn breiden de aandelenfusiefaciliteit niet uit
tot driehoeksfusies. Een beroep op het vrije kapitaalverkeer
kan daarom nog slechts slagen wanneer Nederland een
dergelijke driehoeksfusie wel fiscaal zou faciliteren als
de moedermaatschappij die de aandelen verstrekte aan
belastingplichtige in Nederland gevestigd was geweest.
In dat geval zou een grensoverschrijdende situatie immers
minder gunstig worden behandeld dan een binnenlandse
situatie, en dat mag niet onder het EU-recht.

Een dergelijke driehoeksfusie is in een binnenlandse
situatie niet gefaciliteerd. Daarnaast is echter de vraag of
deze kwestie onder het vrije kapitaalverkeer kan worden
gebracht. Het is begrijpelijk dat de belastingplichtige een
beroep deed op het vrije kapitaalverkeer, omdat dat de
enige verkeersvrijheid is die ook werkt in relatie tot nietEU-lidstaten, zoals de Amerikaanse moedermaatschappij.
In eerdere rechtspraak heeft het Europese Hof van
Justitie echter beslist dat, voor het bepalen van de
toepasselijke verkeersvrijheid, eerst naar de aard van
de wettelijke regeling moet worden gekeken. Een
dergelijke fusiefaciliteit lijkt naar haar aard met name op
vestigingshandelingen te zien. Als gevolg daarvan kan
een beroep op het kapitaalverkeer niet slagen. Omdat de
vestigingsvrijheid geen werking heeft in relatie tot niet-EU
lidstaten, zoals in de onderhavige kwestie aan de orde, kan
van een inbreuk op EU-recht geen sprake zijn.

Hypotheekrenteaftrek
In een andere kwestie stelde de Hoge Raad recentelijk wel
prejudiciële vragen. Het betrof een voetbalmakelaar met
de Nederlandse nationaliteit die in het onderhavige jaar in
Spanje woonde. Hij beschikte daar over een eigen woning.
De makelaar verdiende 60% van zijn wereldinkomen in
Nederland en 40% in Zwitserland. In Spanje verdiende hij
geen inkomen. Hij wilde daarom zijn hypotheekrente ten
laste van het Nederlandse inkomen brengen.
In beginsel is het de woonstaat van belastingplichtige
die het beste in staat is om rekening te houden met de
persoonlijke omstandigheden van een belastingplichtige.
Dat betekent dat Spanje eigenlijk rekening had moeten
houden met de hypotheekrenteaftrek. Wanneer
een belastingplichtige echter nagenoeg zijn gehele
wereldinkomen in de werkstaat geniet en niet voldoende
inkomen heeft dat belast is in zijn woonstaat, moet op
grond van het EU-recht de werkstaat rekening houden met
de persoonlijke situatie van belastingplichtige. Het Hof van
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Justitie bepaalde dit in het arrest Schumacker. Dit criterium
is ingevuld door te eisen dat ten minste 90% van het
inkomen in de werkstaat wordt verdiend.
Het Hof van Justitie heeft in de zaak Renneberg
geoordeeld dat Nederland de hypotheekrenteaftrek ook
moet toestaan aan niet-inwoners die nagenoeg hun
volledige inkomen in Nederland verdienen. De vraag
die nu opkwam was of dat ook geldt wanneer een
niet-inwoner slechts 60% van zijn wereldinkomen in
Nederland verdient en geen belastbaar inkomen heeft in
zijn woonstaat. Enerzijds kan dan worden gesteld dat de
belastingplichtige niet aan het 90%-criterium voldoet en
dat Nederland de hypotheekrenteaftrek dus niet hoeft toe
te staan. Anderzijds verdient de belastingplichtige wellicht
slechts 60% in Nederland, maar dat komt wel overeen met
100% van de binnen de EU verdiende inkomsten omdat
Zwitserland geen EU-lidstaat is. Als alleen de Nederlandse
inkomsten hoeven te worden meegerekend voldoet de
belastingplichtige wel aan het 90%-criterium en heeft hij
recht op hypotheekrenteaftrek. Als alternatieve methode
zou Nederland naar rato, dus in dit geval voor 60%,
moeten voorzien in hypotheekrenteaftrek.
De Hoge Raad twijfelde en legde de vraag voor aan
het Hof van Justitie. De Hoge Raad wil weten welke
visie moet worden gevolgd en of een van beide of
beide werkstaten dan rekening moet houden met de
persoonlijke omstandigheden. Als bijkomende vraag
verzoekt de Hoge Raad of nog relevant is dat een gedeelte
van het wereldinkomen wordt genoten in Zwitserland.
Zwitserland maakt namelijk geen deel uit van de EU
of de EER. Het is nu aan het Hof van Justitie om te

28

oordelen welke benadering moet worden gekozen; de
zaak is daar momenteel aanhangig. Hoewel de pro rata
benadering wellicht het meest wenselijk is, lijkt de lijn van
de rechtspraak van het Hof van Justitie meer te leiden tot
de optie dat geen hypotheekrenteaftrek hoeft te worden
toegestaan omdat niet aan het 90%-criterium wordt
voldaan. Het is dan aan Spanje om als woonstaat rekening
te houden met de persoonlijke omstandigheden van de
belastingplichtige.
Conclusie
De Nederlandse rechter kan altijd prejudiciële vragen
stellen aan het Hof van Justitie. Alleen de hoogste rechter
is daar ook toe verplicht bij twijfel aan de verenigbaarheid.
En Nederland maakt ook gebruik van die keuzevrijheid.
Soms stelt de Hoge Raad een prejudiciële vraag, zoals in
de kwestie van de hypotheekrenteaftrek voor de Spaanse
eigen woning. Andere keren doet de Hoge Raad een zaak
zelf af, omdat hij niet twijfelt aan de verenigbaarheid met
het Europees recht. De ene keer is dat terecht, zoals bij
de bovenstaande aandelenfusiefaciliteit. Een andere keer
had de Hoge Raad, wel vragen moeten stellen in situaties
waarin hij dat uiteindelijk niet deed. Hoe dan ook, we zijn
benieuwd naar het arrest over de hypotheekrente. Wij
vermoeden dat belanghebbende geen gelijk zal krijgen.
J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl

Toch soepele behandeling
keuzetestament
Het keuzetestament is een veelvoorkomende testamentvorm. Het
keuzetestament biedt fiscale flexibiliteit mits aan bepaalde voorwaarden
is voldaan. Uit een onlangs gepubliceerde brief lijkt te volgen dat de
Belastingdienst zich op dit punt soepeler opstelt dan voorheen.
Quasiwettelijke verdeling
Het belangrijkste onderdeel van een keuzetestament is
de quasiwettelijke verdeling. Deze regeling houdt in dat
na het openvallen van de nalatenschap de langstlevende
echtgenoot de bevoegdheid heeft om de nalatenschap te
verdelen conform de wettelijke verdeling. De bezittingen
worden dan toegedeeld aan de langstlevende onder de
verplichting ook de schulden over te nemen. Daarnaast
krijgt de langstlevende aan ieder van de kinderen een
schuld ter grootte van hun erfdeel. Omdat voor de
quasiwettelijke verdeling een handeling is vereist van
de langstlevende, is op het moment van overlijden nog
sprake van een onverdeelde nalatenschap waarin zowel
de langstlevende als de kinderen een aandeel hebben. De
vraag rijst hoe daarmee fiscaal moet worden omgegaan.

Herziening standpunt Belastingdienst
Inmiddels is de betreffende inspecteur teruggekomen
op zijn standpunt. Hoewel het uitgangspunt dat de
erfbelasting ziet op het tijdstip van overlijden nog altijd
geldt, kent de wet een specifieke bepaling op basis
waarvan renteafspraken die na het overlijden zijn gemaakt
toch invloed kunnen hebben op de verschuldigde
erfbelasting. De inspecteur wijst op een passage in de
wetsgeschiedenis waaruit blijkt dat deze bepaling ook kan
worden toegepast bij een quasiwettelijke verdeling. De
voorwaarde is wel dat het testament civielrechtelijk juist is
vormgegeven. In het voorgelegde geval gaat de inspecteur
er dus alsnog vanuit dat de kinderen een vordering
verkrijgen waarop een rente van 3,5% wordt vergoed. De
te belasten verkrijging van de kinderen is hierdoor lager.

Heffing bij openvallen nalatenschap
Voor de erfbelasting geldt als uitgangspunt dat gekeken
wordt naar het tijdstip van overlijden. Zoals gezegd
werkt een keuzetestament pas op een later moment.
Op het overlijdenstijdstip hebben de erfgenamen ieder
een aandeel in de onverdeelde nalatenschap. In beginsel
wordt dan ook dit aandeel in de heffing betrokken. De
latere verdeling (conform de wettelijke verdeling) zou dan
mogelijk tot heffing van schenkbelasting leiden.
In een brief aan een belastingplichtige uit 2013 stelde
een inspecteur dat de erfbelasting op basis van dit
uitgangspunt geen rekening houdt met de quasiwettelijke
verdeling. In de betreffende situatie had dat tot gevolg
dat de kinderen voor de volledige waarde van hun
erfdeel werden belast. Als de verdeling fiscaal wel zou
worden gevolgd, zou bij de kinderen hun vordering op de
langstlevende in de heffing worden betrokken. Vanwege
de daarop te vergoeden rente van 3,5% had die vordering
een lagere waarde dan het aandeel in de onverdeelde
nalatenschap.

Gevolgen praktijk
Hoewel het nieuwe standpunt alleen blijkt uit een brief van
de inspecteur en niet is vastgelegd in een beleidsbesluit, is
de impact voor de adviespraktijk groot. Na het verschijnen
van de brief uit 2013 rees de vraag of het een standpunt
van een individuele inspecteur betrof of dat het zou gaan
om een beleidslijn van de Belastingdienst. Nu lijkt toch de
soepeler benadering te worden gehanteerd, die ook uit
de wetsgeschiedenis volgt. Dit geeft meer zekerheid aan
belastingplichtigen dat het keuzetestament ook fiscaal het
beoogde effect sorteert.
Mr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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Gedwongen gegevensverstrekking
en fiscale boetes
Informatieverplichtingen
Een ieder is op verzoek van de inspecteur verplicht
om gegevens en inlichtingen te verstrekken of
gegevensdragers ter beschikking te stellen als dat voor zijn
belastingheffing van belang kan zijn. In sommige gevallen
bestaat zelfs de verplichting om uit eigen beweging een
onjuistheid of onvolledigheid aan de Belastingdienst
te melden. De achterliggende gedachte achter deze
informatieverplichtingen is dat de inspecteur over
voldoende controlemiddelen moet kunnen beschikken
om vast te stellen hoeveel belasting daadwerkelijk
verschuldigd is.
Fiscale boetes
Indien de inspecteur na onderzoek van door een
belastingplichtige verstrekte gegevens van mening is
dat te weinig belasting is geheven of betaald in, kan
hij de aangifte corrigeren, dan wel (onder bepaalde
voorwaarden) een navorderings- of naheffingsaanslag
opleggen. Tevens kan de inspecteur besluiten een
vergrijpboete op te leggen als naar zijn oordeel opzet
of grove schuld in het spel is. Bij het opleggen van een
boete moeten echter wel de nodige waarborgen in acht
worden genomen. In dit verband is het Europees Verdrag
tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)
belangrijk. Uit dit verdrag volgt onder andere dat een
belastingplichtige aan wie een boete is opgelegd binnen
een redelijke termijn moet kunnen worden berecht door
een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Bovendien
hoeft hij niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling.
In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde
hoe de informatieverplichtingen zich verhouden tot het
recht van een belanghebbende om niet mee te hoeven
werken aan zijn eigen veroordeling: moet hij gegevens
verstrekken indien hij de fiscus munitie geeft om de boete
te onderbouwen? Ook recentelijk moest de Hoge Raad
zich weer buigen over deze vraag.
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Casus
In 2005 hebben de Belgische fiscale autoriteiten
informatie aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekt
over bankrekeningen die inwoners van Nederland bij
een Luxemburgse bank aanhielden. Na enig onderzoek
is belanghebbende geïdentificeerd als een van de
rekeninghouders. De inspecteur heeft belanghebbende
daarop in maart 2007 verzocht openheid van zaken te
geven. Belanghebbende weigert dit echter, waarna de
inspecteur in december 2007 een navorderingsaanslag
inkomstenbelasting 1995 en een navorderingsaanslag
vermogensbelasting 1996 heeft opgelegd naar geschatte
bedragen (inclusief boetes en heffingsrente). In 2008
spant de Staat met succes een kort geding aan tegen
belanghebbende. Rechtbank Den Haag beveelt hem
op 27 november 2008 op straffe van een dwangsom
om te verklaren of hij ook na 31 december 1995 nog
rekeningen heeft aangehouden in het buitenland. Ter
uitvoering van dit vonnis verstrekt belanghebbende onder
andere het saldo van zijn Luxemburgse bankrekening per
31 december 1995. Naar aanleiding hiervan besluit de
inspecteur de navorderingsaanslagen en de bijbehorende
boetes te verminderen.
Voor de Hoge Raad is in geschil of de inspecteur voor het
opleggen van de boetes wel gebruik mocht maken van de
schriftelijke stukken die belanghebbende naar aanleiding
van het vonnis van Rechtbank Den Haag heeft verstrekt.
Naar aanleiding hiervan overweegt de Hoge Raad dat het
EVRM hierbij van belang is: een belastingplichtige mag niet
tegen zijn wil worden gedwongen om een verklaring af
te leggen die wordt gebruikt voor het opleggen van een
boete, of in een strafzaak. Kortom: hem komt in zoverre
zwijgrecht toe. In lijn hiermee heeft de Hoge Raad reeds
eerder geoordeeld dat indien de voorzieningenrechter
een belastingplichtige beveelt om een verklaring af te
leggen, hij daaraan de restrictie moet verbinden dat deze
informatie alleen voor heffingsdoeleinden mag worden
gebruikt en niet voor beboeting of strafvervolging. In de
praktijk is dit laatste natuurlijk nog wel eens lastig toe te
passen: de inspecteur heeft bepaalde informatie maar mag
die voor het opleggen van een boete niet gebruiken.

Bewijsmateriaal dat onafhankelijk van de wil van de
belastingplichtige bestaat, zoals rekeningafschriften
en jaaroverzichten die door derden worden
verstrekt, mag daarentegen wel voor beboetings- en
strafvervolgingsdoeleinden worden gebruikt, ook al
is de overhandiging van deze stukken afgedwongen
door een rechterlijk bevel. De Hoge Raad verwerpt
daarbij uitdrukkelijk het standpunt van belanghebbende
dat het recht om niet mee te hoeven werken aan zijn
eigen veroordeling ook ziet op stukken waarvan de
overhandiging erkenning van het bestaan ervan impliceert.
Volgens de Hoge Raad ligt die erkenning namelijk in iedere
afgedwongen overhandiging van stukken besloten.

Conclusie
De Hoge Raad heeft opnieuw bevestigd dat het
recht om niet mee te hoeven werken aan de eigen
veroordeling alleen ziet op wilsafhankelijk bewijsmateriaal.
Afgedwongen verklaringen mogen dus niet worden
gebruikt voor beboetings- of strafvervolgingsdoeleinden.
Bewijsmateriaal dat onafhankelijk van de wil van
belastingplichtige bestaat en waarvan de inspecteur het
bestaan mocht aannemen, kan wel voor die doeleinden
worden gebruikt.
E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl

In dit geval was belanghebbende reeds voorafgaande
aan het vaststellen van de navorderingsaanslagen als
buitenlandse rekeninghouder geïdentificeerd, zodat de
inspecteur het bestaan van de (uiteindelijk onder dwang
verstrekte) rekeningafschriften en jaaroverzichten mocht
aannemen. Daarom is het volgens de Hoge Raad in deze
zaak buiten twijfel dat sprake is van bewijsmateriaal dat
onafhankelijk van de wil van de belanghebbende bestaat.
De inspecteur mocht deze stukken dan ook gebruiken voor
het opleggen van een boete.
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Schenking van ouders:
geen beletsel renteaftrek

De Hoge Raad heeft beslist dat een schenking van ouders geen beletsel
vormt voor hypotheekrenteaftrek bij het kind. Aftrek is daarentegen
niet mogelijk als die schenking een kwijtschelding inhoudt. Het
onderscheid tussen schenking en kwijtschelding luistert nauw.
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In de onderhavige casus leent belanghebbende van zijn
ouders een bedrag van € 45.000 ter financiering van zijn
eigen woning. De rente over deze lening bedraagt 5%
per jaar, maandelijks achteraf te voldoen op de laatste
dag van de maand. Over de jaren 2002 tot en met 2008
betaalde belanghebbende de rente maandelijks, maar
vanaf 2009 wordt de rente op de hoofdsom van de
lening bijgeschreven, wegens de financiële problemen van
belanghebbende. De ouders schenken belanghebbende
en zijn broer al jarenlang – omstreeks 24 december – een
bedrag van ongeveer € 5.000. In 2009 is deze schenking
aan belanghebbende niet overgemaakt, maar verwerkt als
verrekening van de verschuldigde rente. De Belastingdienst
stelt zich daardoor op het standpunt dat geen sprake
is van een formele schenking, maar een kwijtschelding,
waardoor de rente over het jaar 2009 niet aftrekbaar is.

recht sprake bij een overeenkomst om niet die ertoe
strekt (bevoordelingsbedoeling) de begiftigde te
verrijken ten koste van het eigen vermogen van de
schenker (verarming). Het hof vervolgt dat de over 2009
bijgeboekte rente geen kwijtschelding is, omdat (i) de
door belanghebbende verschuldigde rente zorgvuldig
wordt geadministreerd en (ii) belanghebbende de door
hem in 2009 ontvangen schenking heeft aangewend om
de bijgeboekte bedragen op de lening aan te zuiveren.
Nu sprake is van een schenking die door belanghebbende
wordt aangewend voor de betaling van de rente, drukt
de rente op belanghebbende en is de rente aftrekbaar.
Naar het oordeel van het hof brengt het feit dat er in deze
situatie geen sprake is van een kasrondje niet met zich dat
sprake is van kwijtschelding. Het oordeel van het hof is
volgens de Hoge Raad voldoende gemotiveerd.

Rechtbank
De rechtbank is het eens met de Belastingdienst en
oordeelt, in lijn met de rechtspraak, dat renteaftrek bij een
kind mogelijk is als de renteschuld aan de ouders wordt
voldaan uit een schenking van de ouders, maar niet als de
schenking een kwijtschelding inhoudt. Volgens het civiele
recht is een kwijtschelding een tussen de schuldeiser en
de schuldenaar gesloten overeenkomst om niet, waarbij
de schuldeiser afstand doet van zijn vorderingsrecht.
Volgens de rechtbank heeft belanghebbende de
rentebedragen niet daadwerkelijk overgemaakt aan zijn
ouders en hebben de ouders ook feitelijk geen bedragen
als schenking overgemaakt. Bovendien is er geen notariële
akte opgemaakt waarin ten titel van schenking een
bedrag schuldig is erkend. Op grond van die feiten en
omstandigheden is volgens de rechtbank geen sprake van
een schenking in formele zin, maar van kwijtschelding
van de verschuldigde rentetermijnen. De rente is voor
belanghebbende dan ook niet aftrekbaar.

De praktijk
Uit dit arrest blijkt dat het onderscheid tussen schenking
en kwijtschelding een zeer feitelijke kwestie is. Aan de
uitspraak van het hof, die door de Hoge Raad wordt
gevolgd, ligt ten grondslag dat partijen niet hebben
beoogd het vorderingsrecht prijs te geven. Daarin ligt
besloten dat het hof een schenking aanwezig acht
die is verrekend met de bijgeschreven rente. Dat er al
jarenlang een schenking van € 5.000 plaatsvond, welke
dus niet is ingegeven door de financiële problemen van
belanghebbende, zal daar ongetwijfeld in meegespeeld
hebben.

Hof en Hoge Raad
Het hof oordeelt daarentegen dat belanghebbende de
rente over het jaar 2009 wel in aftrek mag brengen.
Volgens de Wet inkomstenbelasting zijn rente en
kosten van een eigenwoningschuld aftrekbaar voor
zover ze drukken op de belastingplichtige. Van
‘drukken’ is volgens het hof inderdaad geen sprake
als de rente is kwijtgescholden, maar wel bij een
schenking. Van een schenking is volgens het civiele

Het hof en de Hoge Raad oordelen bovendien dat een
kasrondje niet vereist is voor het verkrijgen van renteaftrek.
Het is dus niet nodig dat het geschonken bedrag eerst
daadwerkelijk wordt uitgekeerd of overgemaakt en daarna
met dat geld de rentebetaling wordt gedaan. Uit de feiten
moet echter wel blijken dat sprake is van een schenking
en dat die schenking wordt gebruikt voor betaling van de
rente. De fiscale gevolgen staan of vallen dus bij de juiste
vormgeving. Een kasrondje, wat materieel tot hetzelfde
resultaat leidt, kan derhalve onnodige discussies met de
Belastingdienst voorkomen.
Mr. N. Crama
088 288 5403
NCrama@deloitte.nl
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Geen aftrekbeperking voor
moeiende houdstermaatschappij

Uit recent door het Hof van Justitie gewezen arresten blijkt dat een zogenoemde moeiende
houdstermaatschappij in beginsel niet met een beperking van de btw-aftrek wordt
geconfronteerd.
Larentia + Minerva en Marenave
Schiffhart
In de beide zaken, Larentia + Minerva en
Marenave Schiffahrt gaat het om ondernemers
die deelnemingen hebben in Duitse scheepvaartCV’s. Zij hebben kapitaal verworven en daarvoor
kosten gemaakt. Het kapitaal hebben zij voor
een groot deel ingebracht in de CV’s waarin zij
deelnemen. Larentia + Minerva en Marenave
Schiffahrt verrichten tegen vergoeding diensten
aan de CV’s waarin zij deelnemen. Zowel
Larentia + Minerva als Marenave Schiffahrt
claimt een volledig recht op aftrek van btw
op de gemaakte kosten voor de verwerving
van het kapitaal. De Duitse Belastingdienst
is het daar niet mee eens en wil deze aftrek
beperken. De gedachte daarbij is dat de
kosten tevens zijn gemaakt ten behoeve van
de aandeelhoudersactiviteit van Larentia +
Minerva en Marenave Schiffahrt. De btw op
dergelijke kosten is volgens de Duitse fiscus voor
een deel niet aftrekbaar, omdat sprake is van
een niet-economische activiteit waardoor de
zogenoemde pre pro rata moet worden bepaald
voor de kosten in kwestie: welk deel van de
btw is wel en welk deel is niet aftrekbaar. Het
Duitse Bundesfinanzhof stelt in deze kwestie
uiteindelijk prejudiciële vragen aan het Europese
Hof van Justitie. Het gaat er dan al vanuit dat
de pre pro rata, en dus de aftrekbeperking, aan
de orde is. Het wil louter weten of de door de
Belastingdienst gehanteerde methode waarbij
slechts recht op aftrek bestaat voor zover het
kapitaal niet is ingebracht in de CV’s al dan niet
juist is.
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Oordeel Hof van Justitie
Gelukkig voor de Nederlandse holdingpraktijk
besteedt het Hof van Justitie niet alleen
aandacht aan de manier waarop de pre
pro rata moet worden berekend. Het Hof
van Justitie oordeelt namelijk dat Larentia +
Minerva en Marenave Schiffahrt in beginsel
een volledig recht op aftrek van voorbelasting
hebben. Hierbij wijst het Hof van Justitie op
zijn eerdere jurisprudentie waaruit volgt dat
er twee type holdings zijn binnen de btw: een
zuivere houdster en een moeiende houdster.
Een zuivere houdster houdt alleen aandelen en
kwalificeert niet als btw-ondernemer. Derhalve
heeft deze ook geen recht op aftrek van btw
op gemaakte kosten. Een moeiende houdster is
een houdster die zich direct of indirect mengt in
het beheer van haar deelnemingen en daarvoor
een vergoeding (niet zijnde het dividend uit de
deelneming) ontvangt of andere diensten tegen
vergoeding aan de deelnemingen verricht. Deze
holding kwalificeert wel als btw-ondernemer en
heeft volgens het Hof van Justitie een volledig
recht op aftrek van voorbelasting. Dat is in
beginsel niet het geval indien de holding ook
vrijgestelde prestaties verricht, omdat voor
vrijgestelde prestaties in het algemeen geen
recht op aftrek van voorbelasting bestaat.
Indien een moeiende holding daarnaast nog
aandelen houdt in deelnemingen aan het beheer
waarvan zij niet deelneemt en waaraan zij ook
geen belastbare diensten verricht, kwalificeert
de holding voor het houden van die aandelen
niet als btw-ondernemer. Ook dan is de aftrek
beperkt, maar op basis van de zogenoemde pre
pro rata, die geldt voor kosten die betrekking
hebben op economische en niet-economische
activiteiten.

Gevolgen voor de praktijk
Met het oordeel van het Hof van Justitie in de
zaken Larentia + Minerva en Marenave Schiffhart
is naar onze mening duidelijk geworden dat
een moeiende holding geen niet-economische
activiteiten heeft in verband met haar
aandeelhoudersactiviteit. Voorheen was dat nog
onduidelijk, hoewel de Nederlandse fiscus ook
dat uitgangspunt hanteerde. Tevens maakt het
Hof van Justitie duidelijk dat een holding die
zowel aandelen houdt in deelnemingen waarin
zij niet tegen vergoeding diensten (bijvoorbeeld
management) verricht en aandelen houdt
in deelnemingen waarvoor zij wel dergelijke
diensten verricht, te maken krijgt met een
aftrekbeperking in de vorm van een pre pro rata.
Dit is ook het standpunt van de Nederlandse
fiscus. Echter, in verband met een besluit van de
staatssecretaris van Financiën uit 1991 (bekend
onder de naam holdingresolutie) komt het
nog regelmatig voor dat dergelijke holdings
uitgaan van een volledig recht op aftrek van
voorbelasting. Verwacht mag worden dat dit
besluit op vrij korte termijn wordt ingetrokken of
gewijzigd. Het wordt dus in de praktijk van groot
belang om waar mogelijk een managementfee
in rekening te brengen aan deelnemingen.

Ten slotte – verkoopkosten
Ten slotte wijzen wij er nog op dat wanneer het gaat om verkoopkosten gemaakt bij
verkoop van een deelneming andere criteria van belang zijn voor het antwoord op de
vraag of recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Indien een holding die voor het
houden van de deelneming niet als ondernemer kwalificeert de aandelen verkoopt,
handelt deze bij de verkoop ook niet als ondernemer. Is sprake van een moeiende holding
dan zal de verkoop ook als ondernemer plaatsvinden. De aandelenverkoop vormt dan
een vrijgestelde prestatie. Dat betekent dat er in beginsel geen recht op aftrek van
voorbelasting bestaat, tenzij de koper buiten de EU is gevestigd. Hier kan echter ingevolge
jurisprudentie van het Hof van Justitie sprake zijn van algemene kosten. Dit hangt af van
de omstandigheden van het geval.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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Finance Learning
Verdieping in vaktechnische
onderwerpen
Als finance professional heb je het al druk genoeg. Daarom moeten de cursussen kort en
praktisch zijn, waarbij netwerken met collega professionals een pré is. Deloitte Academy
organiseert cursussen en masterclasses op het gebied van finance, waarbij je meteen kan
voldoen aan je PE-verplichting.
Onze docenten zijn alle professionals bij Deloitte en zijn werkzaam in alle branches. Zij
geven les vanuit hun eigen praktijkervaring, waardoor zij de theorie met herkenbare
voorbeelden uiteen kunnen zetten.
Deloitte Academy organiseert cursussen waarbij u als professional wordt getraind
door onze professionals. Ons aanbod is zeer praktijkgericht en volgt de actualiteit per
marktsegment. We bieden o.a. de onderstaande trainingen aan:
• Deloitte Tax Webinars (on demand)
• Tax Acccounting – 13 en 14 oktober 2015
• Connecting to the US International tax system – 15 oktober 2015
• Inleiding in Risicomanagement: 3 en 4 november 2015
• Masterclass Tax Acounting: Onzekere belastingposities & de Actualiteit – 9 november
2015
• BTW in de praktijk – 10 en 11 november 2015
• Masterclass voor de controller van de toekomst – 10 en 11 november 2015
• Masterclass Fiscale Topics: Internationaal belastingrecht en Fiscale vooruitzichten 2016
– 17 november 2015
Meer informatie
Voor meer informatie over Deloitte Academy en de cursussen verwijzen wij u naar onze
website, www.deloitte.nl/financelearning. Of neem contact op via +31 (0)88 288 93 33.
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