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Voorwoord
Anti-BEPS...

28 januari 2016: een gedenkwaardige dag voor veel
fiscalisten en multinationals. Het is de dag waarop de
Europese Commissie het voorstel voor de zogenoemde
anti-BEPS-richtlijn publiceerde. Men zou kunnen zeggen
dat daarmee de echte strijd tegen Base Erosion and Profit
Shifting op EU-niveau is ingezet. Weliswaar kennen we al
een eerste maatregel op dit vlak die dit jaar daadwekelijk
in werking is getreden, te weten de aanscherping van
de zogenoemde Moeder-dochterrichtlijn, maar dit is
een vrij beperkte aanpassing. In de kern gaat het daarbij
om het wegnemen van een zogenoemde mismatch
bij de uitkering van dividenden van dochter- aan
moedervennootschappen: het kwam wel voor dat die
uitkering bij de dochter fiscaal aftrekbaar was en bij de
moeder onbelast bleef op grond van genoemde richtlijn.
Daar is nu korte metten mee gemaakt. Daarnaast
bevat de aangepaste richtlijn een aangescherpte
antimisbruikbepaling waarvan de reikwijdte bepaald
nog niet goed is te overzien en die daarmee voor nogal
wat fiscale onzekerheid zorgt. Dat geldt zeker ook
voor de wijze waarop Nederland die wijziging heeft
geïmplementeerd in haar nationale regelgeving.
Maar dan dus nu de anti-BEPS-richtlijn. Het voorstel
moet vooral ook in samenhang worden gezien met
de maatregelen die de OESO afgelopen najaar heeft
vastgesteld in haar 15-punten actieplan waarvan wij in
de vorige Taxtueel verslag hebben gedaan. OESO en EU
trekken enerzijds op dit BEPS-terrein samen op, maar deels
trekken ze ieder ook hun eigen spoor. Daarbij zien we dan
vervolgens ook veel overlap. In dit nummer van Taxtueel
is de anti-BEPS-richtlijn toegelicht en we zien dan dat de
meeste daarin opgenomen voorstellen ook volgens de
actieplannen van de OESO worden ingevoerd. Lastig voor
de OESO is dat die zelf geen wetgevende bevoegdheid
heeft; de EU heeft dat wel, maar alleen als alle 28 lidstaten
het eens zijn. En daar wringt de schoen: gaat dat lukken?
En zo ja: wanneer? En komt het nu voorgestelde pakket
ongeschonden uit de strijd? Het valt allemaal te bezien.
De lidstaten hebben ieder zo hun eigen (economische)
belangen en die maken het niet gemakkelijk tot elkaar

te komen. Nog los van lidstaten die faliekant tegen
(fiscale) regelgeving door de EU zijn, zoals het Verenigd
Koninkrijk. Maar ook Nederland staat niet te springen dit
pakket in te voeren. Wij hebben een fraai fiscaal klimaat
en dat wordt er door dit pakket bepaald niet beter door.
Kortom, Nederland vreest voor teruglopende investeringen
door buitenlandse ondernemingen. Het moet dan ook
niet verbazen als wij dit half jaar van ons voorzitterschap
gebruiken om te traineren. En dan is het de vraag wat de
opvolgende voorzitters gaan doen. Hoe dan ook wordt het
een stevig onderhandelingsspel om deze conceptrichtlijn
ingevoerd te krijgen. Als dit al lukt dan kunnen we zeker
uitgaan van een termijn van vier jaar alvorens het zo ver is,
zo schat ik althans in.
Vraag bij dit alles is of het nu wel zo heel ongunstig is en
of Nederland er echt last van heeft. Voorop staat dat de
relatieve positie van Nederland niet moet verslechteren.
Dat geldt overigens ook voor de hele EU ten opzichte van
de rest van de wereld. Wat dat laatste betreft hoeven we
in principe niet al te bevreesd te zijn nu immers de OESO
ook een plan van aanpak heeft dat wereldomvattend
is. En bovendien leidt het gehele pakket uiteraard tot
een gelijker fiscaal speelveld. Dat heeft als gunstige
bijkomstigheid – en ik denk zelfs meer dan dat – dat
landen veel meer moeten gaan concurreren op reële
factoren betreffende het vestigingsklimaat. Dat kan tot
interessante ontwikkelingen leiden. Nederland doet er
dan ook goed aan hier zo spoedig mogelijk energie in te
steken. Financiering van eventuele investeringsfaciliteiten
zou dan kunnen plaatsvinden op basis van de opbrengsten
van de anti-BEPS-regelgeving.
En bij dit alles is dan een ding goed om zich te realiseren:
de enigen die belastingen dragen zijn natuurlijke personen.
U en ik dus. Bedrijven betalen wel, maar dragen niets.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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De anti-BEPS-richtlijn

4

De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd voor een antiontwijkingsrichtlijn tegen grondslaguitholling en winstverschuiving,
ook wel de anti-BEPS-richtlijn genoemd (‘BEPS’ – ‘Base Erosion and
Profit Shifting’). Het voorstel vormt een instrument tegen agressieve
taxplanning door met name multinationals.
De Europese Commissie stelt in de anti-BEPS-richtlijn
een reeks regels voor om BEPS tegen te gaan. Deze
conceptrichtlijn voorziet in een beperkte harmonisatie van
nationale fiscale regelingen in de lidstaten van de EU. Het
gaat om de volgende zes maatregelen.
Renteaftrekbeperking
Teneinde ongebreidelde renteaftrek tegen te gaan wordt
een zogenoemde earningstrippingregeling voorgesteld.
Kort gezegd komt dit erop neer dat maximaal een bepaald
percentage van de winst in aftrek kan komen. Hiertoe
zullen de netto kosten van leningen, zoals rentelasten,
slechts aftrekbaar zijn tot aan een vaste ratio gebaseerd
op de bruto bedrijfswinst van de belastingplichtige. De
bedoeling is om de maximum renteaftrek te bepalen op
30% van de EBITDA (earnings before interest, taxes and
depreciation) of, indien dit hoger is, op € 1 miljoen. Het
gaat daarbij om de netto te betalen rente voor het hele
concern. Als het concern per saldo in een jaar geen rente
betaalt is de regeling dus niet effectief. Kwalificerende
financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen
zijn van de regeling uitgesloten. Deze uitsluiting is
echter tijdelijk; het is uiteindelijk de bedoeling voor deze
groep een meer omvattende en op maat gemaakte
aftrekbeperking tot stand te brengen.
Voor Nederland betekent de invoering van deze
regeling vermoedelijk de afschaffing van vele van de
renteaftrekbeperkingen die we momenteel kennen. Dit
kan de eenvoud van het stelsel sterk verbeteren.

Exitheffing
Er wordt een exitheffing voorgesteld ten aanzien van
overdrachten van activa naar het buitenland ten aanzien
van zetelverplaatsingen. Belast is de op dat moment in
de activa of de onderneming aanwezige meerwaarde ten
opzichte van de fiscale boekwaarde. Voor overdrachten en
zetelverplaatsingen binnen de EU bestaat de mogelijkheid
om belastingheffing uit te stellen in jaarlijkse voorschotten
gedurende ten minste vijf jaar. Er kan dan wel rente
zijn verschuldigd, terwijl bij het risico van oninbaarheid
waarborgen kunnen worden vereist. De EU lidstaat waar
de activa binnenkomen of waarheen de zetel wordt
verplaatst moet een step-up geven. Dat betekent dat
die de waarde in het economische verkeer, zoals die op
dat moment luidt, als fiscale verkrijgingswaarde moet
aanmerken. Indien de overdracht van de activa tijdelijk is,
geldt het voorgaande niet: er vindt dan geen exitheffing
plaats. Voor Nederland verandert hier weinig. De facto
hebben wij deze regels in feite al.
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Aanpassing deelnemingsvrijstelling
Op grond van de deelnemingsvrijstelling blijven
dividenduitdelingen bij de moedervennootschap
onbelast. Om te voorkomen dat de moedervennootschap
ook dividenden onbelast moet laten indien die in het
buitenland niet of laag belast zijn, schrijft het voorstel
voor dat dan niet een vrijstelling wordt verleend, maar
een verrekening. Dit wordt aangeduid als de switch-overclausule. Het komt er dan op neer dat het dividend bij de
moedervennootschap wel wordt belast en de eventuele
buitenlandse belasting wordt verrekend bij de belasting
die de moedervennootschap is verschuldigd. We noemen
dit wel een creditsysteem. De bepaling geldt ook in de
verhouding tussen een hoofdhuis en diens vaste inrichting.
Wel is de regeling beperkt tot niet-EU-situaties. Wat
betreft de hoogte van de buitenlandse belasting die niet
meer voldoende is en dus leidt tot toepassing van de
creditmethode geldt de norm van 40% van de gemiddelde
vennootschapsbelastingtarieven in de EU. Die gemiddelde
druk is 25%, zodat 40% daarvan neerkomt op 10%. Is
de buitenlandse belastingdruk dus lager dan moet de
switch-over-clausule worden toegepast. Voor Nederland
betekent deze maatregel dat de deelnemingsvrijstelling
enigszins aangepast moet worden: wij passen momenteel
de creditmethode alleen toe als de dochtervennootschap
een beleggingsvennootschap is, terwijl dit voortaan
dus voor alle dochtervennootschappen geldt die zijn
onderworpen aan een laag tarief. Wat betreft de vaste
inrichtingen moet Nederland de zogenoemde regeling van
de objectvrijstelling aanpassen.

Algemene antimisbruikmaatregel
Er wordt een algemene antimisbruikmaatregel (een
zogenoemde ‘GAAR’ ofwel General anti-abuse rule)
voorgesteld om eventuele mazen in de regelgeving van
een land tegen te gaan. De GAAR leidt er dan toe dat als
sprake is van misbruik van recht, de fiscus de betrokken
belastingplichtigen bepaalde voordelen kan ontzeggen.
Het gaat dan met name om situaties waarbij sprake is van
(een reeks van) transactie(s) die niet is/zijn opgezet op basis
van zakelijke motieven en die min of meer uitsluitend zijn
bedoeld belastingbepalingen te omzeilen.
CFC-regeling
Er wordt Controlled Foreign Company (CFC )
regelgeving voorgesteld ten aanzien van winsten van
dochtervennootschappen die in het land van vestiging
van de dochter laag of niet zijn belast. CFC-regelgeving
verplicht dan die winst ook te belasten in het land van
vestiging van de moedervennootschap. Voorwaarde is
dat de moedervennootschap een zeggenschap heeft van
meer dan 50%. Een dochtermaatschappij wordt geacht
laag-belast te zijn indien het feitelijke belastingtarief op
het niveau van de dochtermaatschappij lager is dan 40%
van dat van de moedermaatschappij. De CFC-regelgeving
geldt niet binnen de EU, tenzij de totstandkoming van
de entiteit geheel kunstmatig is of voor zover de entiteit
zich bezighoudt met oneigenlijke regelingen die feitelijk
zijn opgezet met het oogpunt een belastingvoordeel te
verkrijgen. De CFC regelgeving is ook niet van toepassing
op dochtermaatschappijen waarvan de aandelen op een
erkende beurs staan genoteerd. De CFC-regelgeving is
verder niet van toepassing op financiële ondernemingen
binnen de EU/EER.
Nederland kent dit soort regelgeving bijna niet en zal die
dus moeten implementeren.
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Hybride mismatches
Er wordt een antimismatchregeling voorgesteld voor
verschillen in fiscale behandeling van financieringen en
entiteiten tussen EU lidstaten. Door deze zogenoemde
dispariteiten kunnen soms grote voordelen worden
behaald doordat bepaald inkomen enerzijds is vrijgesteld
en anderzijds aftrekbaar is of doordat bepaalde kosten
tweemaal in aftrek kunnen komen. Voorgesteld wordt
dat de vestigingsstaat van de belastingplichtige die fiscale
kwalificatie volgt van de bronstaat, ofwel de staat waar
een bepaald inkomen opkomt of kosten in aanmerking
worden genomen. Hetzelfde geldt ten aanzien van het
kwalificeren van bepaalde entiteiten en wel of ze al dan
niet transparant zijn.
Dit soort regelgeving kent Nederland nauwelijks en zal dit
dus ook moeten implementeren.

Gevolgen
Het voorstel voor een EU-brede anti-ontwijkingsrichtlijn
is een eerste stap naar harmonisatie met het
oog op bestrijding van de grondslaguitholling en
winstverschuiving. Aangezien dit voorstel gaat over directe
belastingen is unanimiteit onder de EU-lidstaten vereist om
deze aanvaard te krijgen. Het is tamelijk onzeker of dit ook
zal worden bereikt. Verder is dan de vraag hoe lidstaten
een en ander gaan implementeren als de richtlijn eenmaal
is aangenomen en hoeveel tijd ze daarvoor krijgen. Gelet
op de controverses die binnen de EU bestaan kan dit
bij elkaar nog wel eens een langdurend traject worden.
Nederland loopt daarbij vooral niet voorop. Ze heeft al
aangegeven dat een geharmoniseerde benadering geen
prioriteit heeft tijdens het Nederlandse voorzitterschap
van de EU (tot juli 2016). Het is niet te voorspellen of de
achtereenvolgende voorzitterschappen de voorgestelde
richtlijn op waarde zullen schatten, of welke individuele
EU-lidstaten unilateraal met voorstellen komen. Hoe dit
voorstel zal worden opgevolgd moet dus nog worden
bezien. Maar hoe dan ook zal de Europese Commissie er
alles aan doen vaart te maken. Het zal dan ook zeker niet
rustig worden. Kortom, wordt vervolgd.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Opbrengst beursgang
en fiscale eenheid
De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat indien een
dochtermaatschappij uit een fiscale eenheid wordt ontvoegd als
gevolg van een uitgifte van nieuwe aandelen, de emissieopbrengst tot
haar beginvermogen behoort. Dit oordeel is onder andere relevant
voor wettelijke bepalingen waarbij het eigen vermogen van een
belastingplichtige een rol speelt, zoals de inmiddels afgeschafte
thincapregeling.
Ontvoeging uit fiscale eenheid
Op verzoek kunnen verschillende maatschappijen
worden behandeld alsof zij één belastingplichtige zijn
voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat zij
slechts één (geconsolideerde) belastingaangifte hoeven
in te dienen en dat de winsten en verliezen van de
gevoegde vennootschappen onderling verrekenbaar
zijn. Om een fiscale eenheid te kunnen vormen,
dienen de vennootschappen aan een aantal vereisten
te voldoen, waaronder de zogenoemde bezitseis: de
moedermaatschappij dient ten minste 95% van de
aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de
dochtermaatschappij te houden en dit aandelenbezit
dient ten minste 95% van de statutaire stemrechten te
vertegenwoordigen en recht te geven op ten minste
95% van zowel de winst als het vermogen van de
dochtermaatschappij. Indien niet langer aan de bezitseis
wordt voldaan, vindt ontvoeging uit de fiscale eenheid
plaats en wordt de dochtermaatschappij zelfstandig
belastingplichtig. Dat betekent onder andere dat een
beginbalans moet worden opgesteld. In dat kader heeft de
Hoge Raad recent antwoord gegeven op de vraag of een
emissieopbrengst van nieuwe aandelen bij een dergelijke
ontvoeging tot het beginvermogen behoort. Dit in de
situatie waarin de aandelenemissie de ontvoeging van de
dochtermaatschappij heeft veroorzaakt.
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Thincapregeling
Belanghebbende is een naamloze vennootschap en
is op 25 oktober 2006 opgericht en direct met haar
moedermaatschappij A BV gevoegd in een fiscale eenheid.
Belanghebbende krijgt per 1 mei 2007 een beursnotering
door de uitgifte van nieuwe aandelen. Deze aandelen zijn
onmiddellijk volgestort en A BV heeft ook een deel van
haar aandelen in belanghebbende verkocht. Door deze
beursgang wordt niet meer voldaan aan de bezitseis en
belanghebbende wordt dan ook per 1 mei 2007 ontvoegd
uit de fiscale eenheid en per die datum zelfstandig
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
De opbrengst van de beursgang van de belanghebbende
bedraagt bijna € 65 mln. Hierdoor neemt het eigen
vermogen van belanghebbende toe. Belanghebbende
heeft in 2007 rente betaald aan een verbonden lichaam.
In geschil is of deze rente in aftrek wordt beperkt op
grond van de thincapregeling (deze regeling is inmiddels
vervallen per 1 januari 2013). Deze regeling voorzag er,
kort gezegd, in dat indien de verhouding van het vreemd
vermogen tot het eigen vermogen meer dan 3:1 is,
de surplusrente niet in aftrek kon worden gebracht op
de winst. Voor deze beoordeling is in dit verband van
belang of de emissieopbrengst van de nieuwe aandelen
tot het beginvermogen van belanghebbende moet
worden gerekend.

Oordeel Hoge Raad
Het Gerechtshof Den Haag is van oordeel dat de
emissieopbrengst inderdaad tot het eigen vermogen
behoort en vernietigt de renteaftrekcorrectie van
de belastinginspecteur. De Hoge Raad sluit zich
aan bij dit oordeel en overweegt dat wanneer een
dochtermaatschappij wordt ontvoegd doordat die
maatschappij tegen onmiddellijke volstorting nieuwe
aandelen uitgeeft aan derden, haar beginvermogen
mede bestaat uit het nieuw gestorte kapitaal. De
ontvoeging is volgens de Hoge Raad het directe gevolg
van de aandelenemissie. Het gelijk is dan ook aan
belanghebbende.

Tot slot
De Hoge Raad gaat ook in op het Besluit fiscale eenheid
2003 waarin wordt bepaald dat bij beëindiging van
een fiscale eenheid door verkoop van aandelen in
een dochtermaatschappij, eerst de ontvoeging van de
dochtermaatschappij uit de fiscale eenheid plaatsvindt en
daarna de vervreemding. Uit de toelichting op die bepaling
blijkt volgens de Hoge Raad dat deze bepaling beperkt
moet worden uitgelegd en geen algemene werking
heeft. Wij onderschrijven dit oordeel. De betreffende
bepaling uit het Besluit fiscale eenheid 2003 is immers
expliciet ingevoerd in verband met de toepassing van de
deelnemingsvrijstelling.

De Hoge Raad geeft voorts aan dat de emissieopbrengst
niet behoort tot het opgeofferd bedrag van A BV
voor haar belang in belanghebbende. Dit opgeofferd
bedrag speelt een rol indien de vennootschap eventueel
ooit wordt geliquideerd: voor de berekening van een
eventueel liquidatieverlies is het opgeofferd bedrag van
betekenis. Het oordeel van de Hoge Raad is logisch
aangezien de moedermaatschappij dit hogere bedrag
– de emissieopbrengst – immers niet zelf opoffert. Het
opgeofferd bedrag voor een uit een fiscale eenheid
ontvoegde dochtermaatschappij moet worden gesteld
op het eigen vermogen (exclusief toelaatbare reserves)
van die maatschappij voor zover dat afkomstig is uit
de fiscale eenheid. Dit was een aandachtspunt voor de
staatssecretaris van Financiën, aangezien een verhoging
van het opgeofferd bedrag kan leiden tot een hoger in
aanmerking te nemen liquidatieverlies voor A BV (mocht
belanghebbende ooit geliquideerd worden).

Mr. N. Crama
088 288 5403
ncrama@deloitte.nl
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Moedermaatschappij

heeft recht op teruggave

vennootschapsbelasting
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de moedermaatschappij van de
fiscale eenheid recht heeft op de teruggave vennootschapsbelasting.
Casus
A BV vormde vanaf 2001 een fiscale eenheid met haar
enig aandeelhouder, B BV. In de jaren 2001 en 2002 heeft
A BV winst gemaakt waarover vennootschapsbelasting
is betaald. In 2003 is verlies geleden, waardoor ten
gevolge van verliescompensatie een aanspraak is
ontstaan op teruggave van vennootschapsbelasting.
Belanghebbenden (X en Y) hebben als respectievelijk
advocaat en accountant werkzaamheden verricht voor A
BV. Als wijze van betaling voor hun diensten heeft A BV
de vordering op de teruggave vennootschapsbelasting
gecedeerd aan de belanghebbenden. In 2006 is A BV in
staat van faillissement verklaard. In dat kader is in geschil
of de vordering vennootschapsbelasting aan A BV of aan
B BV toekomt. De curator is van oordeel dat de teruggave
niet toekomt aan A BV maar aan B BV. Daarmee hebben
belanghebbenden geen recht op de vordering tot teruggave
van de vennootschapsbelasting. De curator vordert die
vordering dan ook terug. De vraag is of dat terecht is. In de
kern komt het geschil dus neer op de vraag of de teruggave
van vennootschapsbelasting toekomt aan A BV, dan wel aan
B BV.
Wettelijk is een en ander als volgt geregeld. Indien
vennootschappen gezamenlijk deel uitmaken van een
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, wordt
de belasting geheven alsof er één belastingplichtige is.
De belasting wordt geheven bij de moedermaatschappij
(in casu B BV). Binnen de fiscale eenheid blijven de
dochtermaatschappijen evenwel subjectief belastingplichtig
en zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde
vennootschapsbelasting.
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Arrest
De rechtbank en het hof hebben de vorderingen van de
curator toegewezen; zij zijn dus van mening dat teruggave
toekomt aan B BV. Het hof stelt daarbij voorop dat de
wet geen bepalingen bevat die voorschrijven welke
rechtspersoon binnen de fiscale eenheid gerechtigd is tot de
teruggave van vennootschapsbelasting. In verband hiermee
heeft het hof gekozen voor een analoge toepassing van een
eerder arrest van de Hoge Raad. Hierin is met betrekking
tot de fiscale eenheid omzetbelasting besloten dat een
vordering tot teruggave van omzetbelasting te verdelen is
over de onderdelen van die fiscale eenheid naar gelang hun
materiele bijdrage aan die vordering.
De Hoge Raad ziet het echter anders dan het hof en
heeft diens uitspraak vernietigd. De Hoge Raad stelt dat
uit de wet wel degelijk blijkt dat de moedermaatschappij
van een fiscale eenheid aanspraak maakt op een
teruggave vennootschapsbelasting. Onder het fiscale
eenheidsregime wordt de vennootschapsbelasting
bij de moedermaatschappij geheven; zij is daarmee
de belastingschuldige. De aangifteplicht ligt bij de
moedermaatschappij en de belastinginspecteur zal het
aanslagbiljet tot haar richten. Dat een dochtermaatschappij
de status van subjectief belastingplichtige heeft, doet
hier niet aan af. Het behoud van deze status heeft slechts
als doel gehad om de verdragsgerechtigdheid van de
dochtervennootschappen te waarborgen.

Uit de wet volgt dat dochtervennootschappen hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de belastingschuld van de
moedermaatschappij. Dat een belastingschuld van de
moedermaatschappij bij de dochtermaatschappij kan
worden verhaald, betekent volgens de Hoge Raad
echter niet dat de dochtermaatschappij daarmee zelf als
belastingschuldige kan worden aangemerkt.
De toepassing van het eerder gewezen arrest met
betrekking tot de fiscale eenheid omzetbelasting acht de
Hoge Raad hier niet relevant: beide fiscale eenheden zijn
daarvoor te verschillend van aard in fiscaalrechtelijke zin.
Praktische relevantie
In geval van cessie van (belasting)vorderingen, is
het vanzelfsprekend van groot belang dat de juiste
partijen worden vermeld in de overeenkomsten. In de
onderhavige casus is belanghebbende in een juridische
procedure beland die uiteindelijk ruim zes jaar heeft
geduurd. Dit was wellicht niet gebeurd, indien de juiste
partijen zouden zijn vermeld in de diverse civielrechtelijke
overeenkomsten over de vordering van de teruggave van
vennootschapsbelasting en de overdracht daarvan aan
de belanghebbenden X en Y. In de jaarrekening worden
vennootschapsbelastingschulden doorgaans toegedeeld
aan de fiscale eenheidsmaatschappijen naar rato van hun
bijdrage aan het resultaat. Hierdoor kunnen onderling
civielrechtelijke vorderingen en schulden ontstaan.

Indien op enig moment een dochtermaatschappij in
staat van faillissement wordt gesteld die als gevolg van
deze verrekening een (belasting)vordering heeft op haar
moedermaatschappij, dan kan de curator deze vordering
mogelijk verhalen bij de moedermaatschappij. Dit kan bij de
moedermaatschappij in voorkomende gevallen tot financiële
problemen leiden. Het is derhalve verstandig goed te
beoordelen om dergelijke verrekeningen al dan niet door te
voeren, zodat dit risico wordt voorkomen.
Mr. R.J.M. Frins
088 288 5757
rfrins@deloitte.nl
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Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer
werd vroeger gezien
als een leuk en vooral
fiscaal geïnspireerd
douceurtje. Inmiddels is
het uitgegroeid tot een
geweldig hoofdpijndossier,
niet alleen voor de
belastingplichtige, maar
ook voor de politiek. De
staatssecretaris wil ervan af.

12

Eigen beheer
De meeste werknemers in vaste dienst hebben
een pensioentoezegging. De werkgever stort dan
jaarlijks een premie af bij een pensioenfonds of
verzekeringsmaatschappij waaruit de werknemer
dan tezijnertijd een uitkering ontvangt. Hoewel deze
premie loon vormt, wordt zij niet belast. Er is sprake
van uitgestelde heffing: niet de premie, maar de
uitkering is belast, pas als deze daadwerkelijk wordt
ontvangen. Uitgestelde heffing dus. Voor de directeurgrootaandeelhouder (DGA) is er nog een optie om
pensioen op te bouwen: het zogenaamde pensioen in
eigen beheer. Er hoeft dan niet afgestort te worden bij
een verzekeraar, maar het pensioen mag op de balans
van de eigen vennootschap worden opgebouwd. Dat
is fiscaal voordelig: er is sprake van een aftrekpost voor
de vennootschapsbelasting, geen directe loonheffing en
ondertussen hoeft er geen cent het bedrijf uit, want de
voorziening wordt opgebouwd op de eigen balans. Er
kan dus een onbelaste pot aan werkvermogen worden
opgebouwd waar pas in de verre toekomst loon- en
inkomstenbelasting over verschuldigd is. Letterlijk: wie dan
leeft, die dan zorgt.
Overdracht en rente
De wetgever heeft op diverse manieren paal en perk
gesteld aan dit feest. De Hoge Raad vond ooit goed
dat bij het doteren aan de pensioenvoorziening ook
rekening wordt gehouden met verwachte toekomstige
loon- en prijsstijgingen, de zogenaamde na-indexatie.
De wetgever heeft dit vervolgens verboden, behalve
indien er echt premie wordt betaald aan een “echte”
verzekeringsmaatschappij. Het staat een vennootschap
nog steeds vrij haar DGA een pensioen in eigen beheer toe
te zeggen waarop een na-indexatie van toepassing is, het
betreffende deel van de dotatie is echter niet aftrekbaar
voor de vennootschapsbelasting.
Bij deze zelfde wettelijke maatregel heeft de wetgever
ook bevolen dat de rekenrente voor het berekenen van
de pensioenpot in eigen beheer niet lager mag worden
gesteld dan 4%. Bij de huidige zeer lage marktrentes ligt
de commerciële omvang van de pensioenvoorziening
veel hoger dan het bedrag dat fiscaal als voorziening in
aanmerking mag worden genomen. Fiscaal geldt immers
een rente van 4%. Over de problematiek gaat een recente
zaak waarover de Hoge Raad moest oordelen.
A BV had haar DGA een pensioen in eigen beheer
toegezegd waarbij sprake was van na-indexatie. A BV
droeg de gehele pensioenvoorziening over aan een aparte
pensioen BV, X BV geheten. A BV betaalde X BV bijna
€ 2 mln. om de verplichting over te nemen. Daarin zat

een component voor na-indexatie. Omdat de marktrente
(de casus speelt eind 2005) toen al lager was dan 4%
hanteerden X BV en A BV bij het berekenen van de
koopsom ook nog een rente van 3,23%. De vraag was
nu of A BV het gehele bedrag van bijna € 2 mln. ten laste
van de winst mocht brengen, dus inclusief na-indexatie.
Hof Den Haag en de Hoge Raad hebben zeer weinig
woorden nodig om aftrek van de na-indexatie component
te weigeren. De wet maakt geen uitzondering voor andere
gevallen dan daadwerkelijke betaling aan een “echte”
verzekeringsmaatschappij. Dat is X BV niet en dus bestaat
er geen aftrek voor A BV.
En hoe zit het dan met de rente? Door de gehanteerde
rekenrente zal de koopsom toch al snel enkele tonnen
hoger uitvallen dan wanneer met 4% wordt gerekend.
Ook daar is de wet duidelijk over: als er daadwerkelijk
betaald wordt – in dit geval hoeft dat niet persé aan
een “echte” verzekeringsmaatschappij – dan geldt geen
minimale rente van 4%. A BV mocht het stuk van de
koopsom dat betrekking had op de lagere rekenrente dus
wel ten laste van de winst brengen.
Zoals vaak schuilt het venijn in de staart, in dit geval voor
X BV. Want nadat X BV de koopsom had ontvangen moest
zij de pensioenverplichting wel weer tegen een rekenrente
van 4% waarderen. Het gedeelte dat betrekking had
op het renteverschil tussen 3,23% en 4% viel dus vrij: X
BV moest dit tot haar belastbare winst rekenen en daar
vennootschapsbelasting over betalen.
Tot slot
Op zichzelf is deze beslissing slechts een bestendiging
van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad. Het
illustreert echter wel dat het pensioen in eigen beheer,
dat vroeger een van de mooiste slagroomtaarten in de
fiscale etalage was, zo langzamerhand is verworden tot
een buitengewoon giftig brouwsel. Nu de Hoge Raad
ook niets anders kan dan de wet toe te passen, is de
wetgever aan zet. De staatssecretaris heeft aangekondigd
met alternatieve voorstellen te komen voor de
oudedagsvoorziening van de DGA, maar verder dan een
aantal proefballonnen is men nog niet gekomen. Naar de
huidige stand van zaken is het het meest waarschijnlijk
dat het pensioen in eigen beheer in de toekomst niet
meer mogelijk is. Er wordt gedacht over een mogelijkheid
bestaande pensioenen fiscaal gefaciliteerd af te kunnen
kopen. Hoe echter de krachten in dit speelveld liggen is
nog niet geheel duidelijk. Wij komen er stellig binnenkort
op terug.
Mr. F. Bracht
088 288 0339
fbracht@deloitte.nl
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De rechte weg is

niet altijd de beste

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat verzwegen buitenlandse
vermogensbestanddelen van de ex-partner in aanmerking mogen
worden genomen bij belastingplichtige die – een aantal jaren na de
echtscheiding – ten aanzien van deze bestanddelen vrijwillig open
kaart speelt.
14

Feitencomplex
De belastinghebbende en zijn ex-echtgenote waren
tot 2006 gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. In
2006 is de echtscheiding uitgesproken. In de jaren
vóór de echtscheiding – namelijk van 2001 tot en
met 2004 – heeft de ex-echtgenote buitenlandse
vermogensbestanddelen aangehouden waarvan de
oorsprong is gelegen in een door haar verkregen
erfenis. De ex-echtgenote heeft deze buitenlandse
vermogensbestanddelen niet aangegeven in haar
aangiften inkomstenbelasting 2001 tot en met 2004. Ook
belanghebbende heeft deze vermogensbestanddelen niet
opgenomen in zijn aangiften inkomstenbelasting 2001 tot
en met 2004. Beiden hebben daarmee niet voldaan aan
hun verplichting om op een juiste manier aangifte te doen.
In 2009 komt de belanghebbende tot vrijwillige
verbetering van zijn onjuiste aangiften. Zijn ex-echtgenote
weigert echter om aan deze inkeer mee te werken.
Vervolgens legt de inspecteur navorderingsaanslagen
inkomstenbelasting op aan belanghebbende voor de
jaren 2001 tot en met 2004. Tot zijn grote teleurstelling
wordt hierbij de helft van het buitenlandse vermogen
bij hem belast. Hij is van mening dat het vermogen
in het geheel bij zijn ex-echtgenote in aanmerking
moet worden genomen, overeenkomstig de werkelijke
eigendomsverhouding.
Toerekening voor de helft
In hoger beroep oordeelt het hof dat de helft van het
buitenlandse vermogen terecht aan de belanghebbende
is toegerekend, omdat er door beiden geen andere
verdeling is gemaakt. Hiervoor verwijst het hof naar
het fiscale wettelijke vermoeden van een verdeling bij
helfte tussen partners, hetgeen van toepassing is als
partners geen onderlinge verdeling hebben gemaakt.
Het geldende huwelijksgoederenregime is daarbij niet
relevant. In de daarop volgende cassatieprocedure voert
hij aan dat het hof rekening had moeten houden met
het feit dat hij en zijn ex-echtgenote in 2009, toen de
navorderingsaanslagen werden opgelegd, geen fiscaal

partners meer waren. Volgens hem kan het niet de
bedoeling van de wetgever zijn geweest dat het wettelijke
vermoeden op dat moment nog wordt toegepast. Ook
voert hij aan dat het hof had moeten ingaan op zijn
stelling dat de inspecteur heeft gehandeld in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel.
De Hoge Raad oordeelt – in een rap tempo – geheel in
overeenstemming met het hof. Volgens de Hoge Raad is
het wettelijke vermoeden van een verdeling bij helfte juist
de bedoeling van de wetgever aangezien hiermee wordt
voorkomen dat de inspecteur zelf een juridisch correcte
verdeling moet maken. Tevens bevestigt de Hoge Raad
dat de inspecteur niet onzorgvuldig heeft gehandeld door
de helft van het vermogen aan belastingplichtige toe
te rekenen.
Onredelijke heffing?
Het oordeel van de Hoge Raad komt op het eerste gezicht
erg onredelijk over. Belastingplichtige wordt immers belast
voor de helft van het (verzwegen) vermogen van zijn
ex-echtgenote die niet aan de inkeer wilde meewerken.
Gevoelsmatig mag het wettelijke vermoeden niet tot
gevolg hebben dat het – een aantal jaren na echtscheiding
– wordt toegepast op het moment dat belastingplichtige
en zijn ex-echtgenote geen fiscaal partners meer zijn.
Toch oordelen het hof en de Hoge Raad anders en
kordaat; het wettelijke vermoeden van een verdeling bij
helfte wordt juist in deze situatie terecht toegepast. Het
voorkomt immers dat de fiscus een juiste juiste verdeling
moet maken tussen de partners, met alle bewijsrechtelijke
complicaties van dien. Als men zich hierin verplaatst is het
niet vreemd dat de Hoge Raad binnen een korte periode
dit arrest wijst. Desalniettemin was een uitzondering
in dit geval wellicht op zijn plek geweest, omdat
belastingplichtige wordt betrokken bij het (wellicht) zwarte
vermogen van zijn ex-echtgenote.
Mr. J.C.M. Vestjens
088 288 4442
jvestjens@deloitte.nl
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Aard van arbeidsovereenkomst

bepalend voor premies
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor de sectorindeling van
uitzendbureaus niet de aard van de werkzaamheden, maar de aard van
de met de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten bepalend is.
Feiten
X BV stelt personeel ter beschikking aan haar enige
opdrachtgever en aandeelhouder, een gemeente. Zij
neemt alleen door de gemeente geselecteerde personen
in dienst, die veelal enige afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. De arbeidsovereenkomsten van deze personen
bevatten geen uitzendbeding. Dit betekent dat in
hun arbeidsovereenkomsten niet is vastgelegd dat
hun arbeidsovereenkomst eindigt zodra de gemeente
aangeeft niet langer gebruik te willen maken van de
terbeschikkingstelling.
Voor de verschuldigdheid van premies
werknemersverzekeringen is het relevant in welke sector
een bedrijf is ingedeeld: de hoogte van deze premies
varieert namelijk per sector. X BV is ingedeeld in sector 45
(zakelijke dienstverlening). Zij is echter van mening dat dit
onjuist is en heeft de inspecteur verzocht om indeling in
sector 64 (overheid, overige instellingen). De inspecteur is
het daarmee niet eens maar deelt X BV wel in een andere
sector 52 (uitzendbedrijven) in. Belanghebbende is het
daarmee niet eens en start een beroepsprocedure.

G.S.R.D. Vreuls LLM.
088 288 6755
GVreuls@deloitte.nl
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Procesverloop
Volgens het hof is het personeel van X BV op één
lijn te stellen met gemeentelijk personeel omdat het
gemeentelijke taken uitvoert en op de specifieke
behoeften van de gemeente is uitgezocht. Gelet op de
aard van de werkzaamheden van X BV en op de functie
die zij met haar onderneming in het maatschappelijke
verkeer vervult, oordeelt het hof daarom dat X BV moet
worden ingedeeld in dezelfde sector als de gemeente. Het
hof stelt belanghebbende in het gelijk en meent dus dat
ze moet worden ingedeeld in sector 64. Het voegt hieraan
toe dat deze indeling kan plaatsvinden door middel van
de zogenoemde concernaansluitingsregeling. Op basis van
deze regeling kan de inspecteur op aanvraag werkgevers
die tot een economische of organisatorische eenheid
behoren, aansluiten bij dezelfde sector.

De staatssecretaris van Financiën kon zich niet vinden
in de beslissing van het hof en heeft beroep in cassatie
aangetekend. De Hoge Raad is van mening dat voor de
sectorindeling van uitzendbureaus niet de aard van de
werkzaamheden, maar de aard van de met de werknemers
gesloten arbeidsovereenkomsten bepalend is. Indien
op grond daarvan meer dan 50% werkzaamheden
worden verricht in een bepaalde sector vindt aansluiting
plaats bij die sector; indien het om minder dan 50%
gaat vindt aansluiting plaats bij de sector 52 ofwel
de uitzendbranche. Het Amsterdamse Hof moet nu
gaan uitzoeken hoe de situatie in het desbetreffende
geval is. Wanneer indeling in de uitzendbranche het
resultaat is, kan vervolgens geen aansluiting meer
worden verkregen bij een andere sector op grond van
de concernaansluitingsregeling: het blijft dan dus altijd
sector 52.
Tot slot
De indeling van een bedrijf in een sector is van
groot belang voor de hoogte van de premies
werknemersverzekeringen. Er is een groot aantal sectoren
en elk bedrijf is in een sector ingedeeld. In feite is dus
het hele bedrijfsleven aldus verdeeld in sectoren. De
hoogte van de premies is in feite een weerspiegeling van
de risico’s die in die sector worden gelopen ten aanzien
van arbeidsongeschiktheid: hoe hoger het risico, hoe
hoger de premie. Het indelen van bedrijven in sectoren
is niet altijd even eenvoudig: sommige bedrijven hebben
zodanige activiteiten dat het bepaald onduidelijk is waar zij
moeten worden ingedeeld. Uit dit arrest blijkt dat ook de
rechterlijke instanties het niet eenvoudig vinden. Hoe dan
ook is het dus van belang dat de Hoge Raad duidelijkheid
schept. Dat is in dit arrest in zekere mate gebeurd maar
het is nog afwachten hoe het verwijzingshof hiermee
omgaat. In elk geval is voor de uitzendbranche met deze
rechtspraak redelijk wat duidelijkheid gebracht. Meer
algemeen is duidelijk dat ondernemingen er goed aan
doen eens te checken of ze wel in de goede sector zijn
ingedeeld of dat een ‘goedkopere’ sector is te vinden.

Aftrek voor periodieke

gift op twee levens?
Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er is al enige
tijd onduidelijkheid of een dergelijke gift ook aan het zogenoemde onzekerheidsvereiste
moet voldoen. Onlangs heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant hierover een
uitspraak gedaan.
Aftrek periodieke giften
Voor de heffing van inkomstenbelasting is
het mogelijk om giften aan een goed doel
instelling – een ANBI – in mindering te brengen
op het inkomen. Voor het recht op aftrek
wordt onderscheid gemaakt tussen gewone
giften en periodieke giften. Voor gewone
giften gelden beperkingen in de vorm van een
drempelbedrag en een maximum aftrekbaar
bedrag. Die restricties zijn niet van toepassing
bij periodieke giften. Wel moet een gift aan
nadere voorwaarden voldoen om als periodieke
gift te worden aangemerkt. Van belang is onder
andere dat het gaat om vaste en gelijkmatige
uitkeringen en dat de gift voor minstens vijf jaar
wordt vastgelegd.
Periodieke of gewone gift?
Een belangrijk vraagpunt is verder of, en zo ja,
sprake moet zijn van een onzekerheidsvereiste?
Onlangs heeft de rechter zich daar over moeten
uitlaten. In het betreffende geval heeft de
belastingplichtige in 2009 samen met zijn
echtgenote een schenking gedaan aan een
goed doel stichting. De schenking beloopt in
totaal € 105.000 en is gespreid over vijf jaar.
De schenking is vastgelegd in een notariële
akte, wat destijds nog een verplichting
was om aftrek te kunnen claimen. In de
schenkingsovereenkomst is bepaald dat de
schenking uiterlijk eindigt bij het overlijden van
de langstlevende van de echtgenoten.

De belastingplichtige meent dat de schenking
kwalificeert als periodieke gift en voert in
2010 de termijn van dat jaar (€ 21.000) op als
aftrekpost. De inspecteur corrigeert deze aftrek,
omdat hij van mening is dat slechts sprake is
van een gewone gift. Omdat gewone giften
aftrekbaar zijn tot maximaal 10% van het
verzamelinkomen, leidt dat tot een correctie
van de aangifte. Na afwijzing van zijn bezwaar
gaat de belastingplichtige tegen deze correctie
in beroep.
Niet voldaan aan onzekerheidsvereiste
Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de vraag
te beantwoorden of sprake is van een periodieke
gift. Een van de voorwaarden daarvoor is dat de
gift uiterlijk eindigt bij overlijden. De discussie
spitst zich toe op de vraag of die voorwaarde
ook inhoudt dat er een bepaalde kans moet
zijn dat de schenker overlijdt voordat de laatste
termijn is betaald. De inspecteur stelt zich op
het standpunt dat in de wet inderdaad zo’n
onzekerheidsvereiste ligt besloten en dat de
sterftekans minstens 1% moet bedragen’;
een dergelijk criterium geldt op grond van
de rechtspraak namelijk voor (aftrek) van
bepaalde lijfrenten. In het onderhavige geval
is die kans veel kleiner doordat de periodieke
uitkering gekoppeld is aan de levens van beide
echtgenoten: de kans dat zij beiden binnen
de vijfjaarstermijn overlijden is min of meer
verwaarloosbaar. De rechtbank leidt uit de
wetsgeschiedenis af dat de bedoeling van de
wetgever is dat er wezenlijke onzekerheid is voor
de betaling van de periodieke termijnen. Wel is
het zo dat de wetgever allerlei discussies over

het onzekerheidsvereiste heeft willen voorkomen
door de eis te stellen dat de verplichting tot
het doen van periodieke uitkeringen minstens
vijf jaar voortduurt. Volgens de rechtbank
levert dit echter alleen duidelijkheid op bij een
periodieke uitkering die is gesloten op het leven
van één belastingplichtige. Als de schenking
afhankelijk is van twee levens, zoals in dit
geval, moet specifiek worden getoetst of aan
het onzekerheidsvereiste is voldaan. Daar de
kans op voortijdig overlijden van beide partners
heel gering is, stemt de rechtbank in met het
standpunt van de inspecteur en wordt het
beroep van de belastingplichtige afgewezen.
Gevolgen voor de praktijk
De uitspraak is opzienbarend. Allereerst gaat
de rechtbank er wel heel gemakkelijk vanuit
dat het onzekerheidsvereiste een aparte
voorwaarde is voor een periodieke gift. Deze
eis wordt in de wet namelijk niet gesteld en
ook de wetsgeschiedenis is niet erg duidelijk op
dit punt. Vervolgens is het opvallend dat het
onzekerheidsvereiste niet zou gelden voor een
periodieke gift op één leven, maar wel voor
een periodieke gift op meer levens. Ook dat
onderscheid volgt niet uit de wet. In de praktijk
is het niet ongebruikelijk dat echtgenoten
samen een periodieke gift doen op beide levens.
Voor die gevallen leidt de rechtbankuitspraak
tot onzekerheid over de toepassing van de
giftenaftrek.
Mr. dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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Leeftijdsdiscriminatie
en fiscale faciliteiten

In diverse fiscale regelingen zijn leeftijdscriteria opgenomen. De vraag is
gerezen of dat niet in strijd is met internationale regelgeving. Een eerste
zaak is inmiddels voorgelegd aan het Hof van Justitie.
Om in aanmerking te komen voor fiscale faciliteiten
moet, in heel algemene zin, vaak aan bepaalde
voorwaarden worden voldaan. Zo kunnen faciliteiten
afhankelijk zijn van een bepaalde kwalificatie, bijvoorbeeld
of belastingplichtige al dan niet ondernemer, of
voldoende uren werkt in zijn onderneming. Daarnaast
kunnen drempels en plafonds van toepassing zijn;
er moet bijvoorbeeld een minimaal bedrag worden
betaald of de belastingplichtige heeft aftrek tot een
gemaximeerd bedrag.

In de zaak waar het om gaat is de belastingplichtige in
2008 begonnen met een opleiding tot verkeersvlieger.
Hij was toen ouder dan 30 jaar. In 2009 had hij geen
inkomsten. Wel deed hij een beroep op de kostenaftrek
voor scholingsuitgaven vanwege zijn opleiding tot
verkeersvlieger tot een bedrag van € 44.057. De inspecteur
oordeelde dat € 15.000 inderdaad aftrekbaar was. Omdat
belanghebbende echter geen inkomsten had om de
aftrekpost te benutten stelde de inspecteur vast dat de
€ 15.000 in een later jaar verrekenbaar is.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor faciliteiten,
drempels en plafonds komen in veel varianten voor.
Ook leeftijd is een dergelijk onderscheidend criterium.
Recentelijk heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld
aan het Hof van Justitie of een leeftijdsbeperking in strijd is
met het EU-recht.

Belanghebbende was het niet eens met de vastgestelde
hoogte van de aftrekpost omdat hij van oordeel is dat de
30-jaarsgrens een leeftijdsdiscriminiatie inhoudt. Hij is van
mening dat dit een inbreuk maakt op het EU-recht, meer
in het bijzonder op richtlijn 2000/78 voor de instelling van
een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en
beroep en op het algemene beginsel van non-discriminatie
op basis van leeftijd.

Aftrek voor scholingsuitgaven
De prejudiciële vragen hebben betrekking op de aftrekpost
voor scholingsuitgaven. Volgens die regeling zijn kosten
voor scholing aftrekbaar voor zover zij meer dan € 500
bedragen. Daarnaast bevat de aftrekpost een plafond.
Wanneer iemand buiten de ‘standaardstudieperiode’
studeert mag maximaal € 15.000 aan studiekosten in
aftrek worden gebracht. De standaardstudieperiode is een
periode van vier jaar waarin belastingplichtige vanwege
de studielast geen andere werkkring kan hebben. Deze
periode moet bovendien vallen binnen de jaren dat
belastingplichtige ouder is dan 18 jaar maar jonger dan
30 jaar.

18

In strijd met richtlijn?
De Hoge Raad twijfelt of de richtlijn van toepassing is op
de aftrekpost voor scholingsuitgaven. De richtlijn bepaalt
dat deze slechts werkt ten aanzien van situaties ‘binnen
de grenzen van de aan de EU verleende bevoegdheden’.
Omdat de belastingen tot de bevoegdheden van de
lidstaten, en niet tot die van de EU, behoren, vraagt de
Hoge Raad zich af of de richtlijn van toepassing is op de
onderhavige regeling. Bovendien lijkt de richtlijn beperkt te
zijn tot individuele of collectieve contracten of regelingen.
Ook dat lijkt in onderhavige kwestie niet het geval: het
betreft immers een fiscale faciliteit die op een individu van
toepassing is.

Daartegenover staan echter ook argumenten op grond
waarvan wel tot toepassing van de richtlijn kan worden
geconcludeerd. De richtlijn kan ook op zodanige wijze
worden gelezen dat wettelijke bepalingen die een
onderscheid naar leeftijd maken binnen het bereik
ervan vallen. Dat lijkt ook het geval wanneer sprake is
van een individueel contract of individuele regeling met
werkgevers of onderwijsinstellingen. Daarnaast zou de
werkingssfeer van de richtlijn niet beperkt, maar juist ruim
moeten worden uitgelegd, in het licht van het verbod
op discriminatie naar leeftijd in het Handvest van de
Grondrechten van de EU.
Omdat de Hoge Raad de afweging tussen de argumenten
voor en tegen niet zelf kan maken heeft hij besloten
prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof
van Justitie.
In strijd met algemeen rechtsbeginsel?
Indien het Hof van Justitie zou beslissen dat de richtlijn niet
kan worden toegepast, komt de vraag aan de orde of in
dit geval toepassing kan worden gegeven aan het beginsel
van non-discriminatie op grond van leeftijd, dat moet
worden beschouwd als een algemeen beginsel van het
recht van de EU. Of, en zo ja op welke wijze dit beginsel
op onderhavige kwestie moet worden toegepast is echter
ook onduidelijk. De Hoge Raad legt dan ook een tweede
prejudiciële vraag voor aan het Hof van Justitie, namelijk
om uitleg te krijgen over de toepassing van het algemene
beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd.
Rechtvaardigingsgronden?
Indien het Hof van Justitie een inbreuk op de richtlijn of
het algemene rechtsbeginsel vast zou stellen, dan ziet de
Hoge Raad nog wel mogelijke rechtvaardigingsgronden.
De richtlijn bepaalt namelijk dat leeftijdsdiscriminatie is
toegestaan in het licht van een legitieme doelstelling.
De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat de
regeling vanuit een legitieme doelstelling kan worden
gerechtvaardigd. De uit de wetshistorie af te leiden
overwegingen leiden namelijk tot de conclusie dat de

basale gedachte was dat de overheid een vangnet beoogt
te bieden voor normale scholingsuitgaven waarvoor geen
andere tegemoetkoming wordt geboden. Aanvankelijk
betrof de voorgestelde faciliteit alleen een eerste
opleiding. Deze beperking werd in een aantal gevallen
bezwaarlijk gevonden. Daarom werd de onderhavige
regeling tot stand gebracht, waarin de student zelf een
periode van maximaal 16 kalenderkwartalen vóór het
bereiken van de leeftijd van 30 jaar kan kiezen waarin het
maximumbedrag voor de aftrek van scholingsuitgaven
kan worden overschreden. Specifiek met betrekking tot de
leeftijdsgrens van 30 jaar is door de Minister van Onderwijs
opgemerkt dat het stelsel een jongerenstelsel is, gericht op
initieel onderwijs waarbij ten minste een startkwalificatie
kan worden verworven. In het geval iemand een hogere
opleiding heeft voltooid en een tweede studie wil doen,
ligt de verantwoordelijkheid niet meer bij de overheid maar
bij de student, zo luidt de gedachte.
Leeftijd in fiscale wetgeving
De leeftijdsbegrenzing in de bepaling over de kostenaftrek
van scholingsuitgaven is niet de enige verwijzing naar
leeftijd van begunstigden in fiscale wetgeving. Mogelijk
heeft het te wijzen arrest daarom ook consequenties
ten aanzien van andere fiscale bepalingen waarin aan
de leeftijd van belastingplichtigen wordt gerefereerd.
Een voorbeeld van een recente nieuwe regeling is de
verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000 in verband
met een eigen woning ingaande 2017, die niet geldt
voor schenkingen aan personen ouder dan 40 jaar.
Ook daarover is inmiddels discussie ontstaan of die
leeftijdsgrens wel aanvaardbaar is. Het ligt in de rede dat
ook deze leeftijdsgrens bij de rechter wordt aangevochten.
We komen er stellig op terug als nadere ontwikkelingen
zich voordoen
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Identiteit tipgever

mag geheim blijven

20

De Hoge Raad heeft beslist in de zogenoemde ‘tipgeverszaak’. Daarin
stond de vraag centraal welke gevolgen moesten worden verbonden aan
de weigering van de fiscus de identiteit te onthullen van een tipgever die
informatie over buitenlandse bankrekeningen heeft verstrekt.
Begin 2009 is de FIOD benaderd door een persoon
die stelde over informatie te beschikken betreffende
bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij drie
in Luxemburg gevestigde banken. Met deze tipgever is
overeengekomen dat hij een beloning zou ontvangen die
is gerelateerd aan de uiteindelijk nagevorderde belasting
en dat zijn identiteit geheim zou worden gehouden.
Naar aanleiding van de door de tipgever verstrekte
informatie zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting
opgelegd aan tientallen belastingplichtigen, onder
wie de belanghebbende in deze zaak. Deze en andere
belastingplichtigen maakten er onder andere bezwaar
tegen dat de naam van de tipgever niet bekend werd
gemaakt. Dit leidde tot de onderhavige zaak.
Geheimhouding
In een procedure voor de belastingrechter geldt als regel
dat de inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende
stukken moet insturen. Het gaat daarbij om stukken die
een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming. Indien
daarvoor gewichtige redenen bestaan kan een inspecteur
echter weigeren om bepaalde stukken te overleggen, of
meedelen dat alleen de rechter kennis mag nemen van
die stukken. Bij die ‘gewichtige redenen’ kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan het belang dat de belastingdienst
heeft bij een effectieve controle(strategie), of aan het
waarborgen van de privacy van de bij een onderzoek
betrokken personen. Uiteindelijk is het aan de rechter
om te beoordelen of het beroep op geheimhouding
gerechtvaardigd is.

In deze zaak heeft de zogenoemde geheimhoudingskamer
van de rechtbank geoordeeld dat de inspecteur de
naam van de tipgever en de gehele inhoud van de met
hem gesloten overeenkomst bekend moest maken. De
inspecteur heeft dit echter geweigerd. De belastingkamer
van de rechtbank heeft aan deze weigering echter geen
gevolgen verbonden, omdat de erfgenamen van de
inmiddels overleden belanghebbende daardoor niet in hun
belangen zouden zijn geschaad..
De visie van de rechters
In hoger beroep volhardt de inspecteur in zijn weigering
om alle stukken openbaar te maken. Het gerechtshof
is echter aanzienlijk strenger dan de rechtbank. Het hof
oordeelt dat de weigering van de inspecteur een ernstige
schending van de rechtsorde oplevert en verbindt hieraan
het gevolg dat de aan belanghebbende opgelegde
navorderingsaanslagen moeten worden vernietigd. Ook
twee door de inspecteur meegebrachte getuigen (FIODambtenaren) moeten het ontgelden. Hun weigering om ter
zitting de naam van de tipgever te onthullen, was voor de
president van het gerechtshof zelfs aanleiding om aangifte
te doen tegen de staatssecretaris van Financiën wegens
beïnvloeding van getuigen. Deze aangifte is inmiddels ten
gevolge van de uitspraak in de onderhavige procedure
weer ingetrokken.
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In cassatie overweegt de Hoge Raad dat het volharden in
de weigering om op de zaak betrekking hebbende stukken
in te brengen niet automatisch een zodanige schending
van de rechtsorde oplevert dat de onderliggende
belastingaanslagen moeten worden vernietigd. Volgens
de Hoge Raad moeten alle omstandigheden van het geval
worden meegewogen, waaronder het belang van de
desbetreffende stukken voor de waarheidsvinding. Vast
staat dat de overgrote meerderheid van de personen die
naar aanleiding van door de tipgever verstrekte informatie
zijn aangeschreven heeft bekend over een buitenlandse
bankrekening te beschikken. Ook is in geen enkel geval
komen vast te staan dat door de tipgever verstrekte
informatie onjuist is. Verder heeft de inspecteur voor het
hof toegezegd te willen meewerken aan een verhoor
van de tipgever op zodanige wijze dat diens identiteit
niet zou worden onthuld. In het licht van deze feiten en
omstandigheden is volgens de Hoge Raad onbegrijpelijk
dat het hof zonder meer tot vernietiging van de bestreden
navorderingsaanslagen is overgegaan en geen aanleiding
heeft gezien om de betrouwbaarheid van de informatie
waarop de aanslagregeling is gebaseerd nader te
onderzoeken. De omstandigheid dat het gerechtshof
zich in scherpe bewoordingen heeft uitgelaten over de
processuele houding van de inspecteur, rechtvaardigt
volgens de Hoge Raad echter niet de conclusie dat
geen sprake is geweest van een behandeling door een
onafhankelijke en onpartijdige rechter.
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De Hoge Raad merkt ten slotte nog op dat de FIODambtenaren die door het hof als getuige zijn gehoord
niet verplicht waren om informatie te verstrekken die de
inspecteur in diezelfde procedure met een beroep op
geheimhouding juist niet wilde verstrekken.
Conclusie
Uit de bovenstaande uitspraak blijkt dat de Hoge Raad
genuanceerd aankijkt tegen een weigering om op de
zaak betrekking hebbende stukken in te brengen in
een belastingprocedure. Vernietiging van de bestreden
belastingaanslagen is niet het vanzelfsprekende gevolg. De
rechter moet bij zijn beslissing welke gevolgen hij verbindt
aan een dergelijke weigering alle omstandigheden van
het geval meewegen, met name ook het belang van de
achtergehouden stukken voor de waarheidsvinding.
E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl

Recht op aftrek van btw bij

gesubsidieerde activiteithtmatig?
Het Hof van Justitie heeft in het arrest Sveda geoordeeld over de
btw-aftrek op kosten die zijn gemaakt voor de aanleg van een
gesubsidieerd ontdekkingspad. Het oordeelt dat recht op aftrek
van voorbelasting bestaat hetgeen gunstig kan zijn voor het
aftrekrecht van belastingplichtigen die subsidies ontvangen.
De zaak Sveda
Sveda is een ondernemer die een subsidie heeft ontvangen
ten behoeve van de aanleg van een ‘Baltisch mythologisch
recreatief ontdekkingspad’. Het subsidiefonds had
toegezegd ten hoogste 90% van de uitvoeringskosten van
het project op zich te nemen. De overige 10% heeft Sveda
zelf gefinancierd. In de subsidievoorwaarden is vermeld
dat Sveda verplicht is het ontdekkingspad gedurende vijf
jaar gratis open te stellen voor het publiek. De bezoekers
van het pad kunnen daarnaast diverse goederen, zoals
voedsel, drinken en souvenirs van Sveda kopen. Ook
biedt Sveda tegen betaling de mogelijkheid om attracties
en zwemgelegenheden te gebruiken. De btw op de
kosten die Sveda heeft gemaakt voor de aanleg van het
ontdekkingspad, heeft zij volledig in aftrek gebracht. Voor
het Hof van Justitie komt de vraag op of Sveda recht heeft
op aftrek van btw nu deze kosten betrekking hebben
op het pad dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan
bezoekers.
Hof van Justitie
Het Hof van Justitie is van mening dat Sveda recht heeft
op aftrek van btw op de aanlegkosten van het pad.
Sveda heeft de kosten gemaakt in haar hoedanigheid
van belastingplichtige. Het ontdekkingspad kan namelijk
worden gezien als een middel om bezoekers aan te
trekken, aan wie Sveda vervolgens tegen betaling
souvenirs, voedsel en dranken kan verkopen en hen de
mogelijkheid kan bieden om tegen betaling gebruik te
maken van attracties en zwemgelegenheden. Verder stelt
het Hof van Justitie vast dat de uitgaven die Sveda heeft
gedaan voor de aanleg van het ontdekkingspad deels
worden gedekt door inkomsten die worden behaald in
verband met de verkoop van de genoemde goederen
en diensten.

Gevolgen voor de praktijk
In de praktijk stelt de belastingdienst zich in gevallen
waarin subsidies worden ontvangen die niet de vergoeding
vormen voor een belastbare prestatie (exploitatie- of
budgetsubsidies) vaak op het standpunt dat een knip
moet worden gemaakt in het btw-ondernemerschap en
een niet-economische activiteit moet worden onderkend.
Hierdoor wordt de btw-aftrek van de ondernemer beperkt.
Het onderhavige arrest kan in dergelijke discussies
uitkomst bieden aan belastingplichtigen.
Tevens lijkt het Hof van Justitie het criterium dat de kosten
moeten worden doorberekend in de prijs van producten
in elk geval bij subsidies niet zo strikt te stellen. Dit zou
tot gevolg hebben dat onder omstandigheden ook bij
100% gesubsidieerde activiteiten recht op aftrek van
voorbelasting kan bestaan. De kosten dienen in dat
geval te zijn gemaakt met het oog op het verrichten van
belastbare handelingen en/of er moet vastgesteld kunnen
worden dat de kosten niet zouden zijn gemaakt zonder
het bestaan van de belastbare activiteiten.
Mr. K. Verburg
088 288 1659
KVerburg@deloitte.nl
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Maatschap kan woon/werkpand

maten niet als zakelijk vermogen etiketteren

24

Volgens een recent arrest van de Hoge Raad kan een maatschap
een woon/werkpand dat is aangeschaft door twee van de drie
maten voor de toepassing van de omzetbelasting niet etiketteren
als zakelijk vermogen. Als gevolg daarvan is de aftrek van btw
beperkt tot het zakelijk gebruikte gedeelte.
Het werkkamerarrest
Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat een
maatschap een door twee maten aangekochte
privéwoning, waarin zich een werkkamer bevond die werd
gebruikt door de maten ten behoeve van de maatschap,
niet als zakelijk vermogen voor de btw kon etiketteren.
Het feit dat een gedeelte van de woning wordt gebruikt
als bedrijfsvermogen van de maatschap heeft volgens de
Hoge Raad niet tot gevolg dat het pand in wezen behoort
tot het bedrijf van de maatschap. Het oordeel van de Hoge
Raad heeft tot gevolg dat de maatschap niet alle btw op
de aanschaf van de woning door de maten in aftrek kan
brengen. Niet in geschil was dat de maatschap de btw op
het zakelijk gebruikte gedeelte in aftrek kan brengen.
Gevolgen
Het arrest van de Hoge Raad is in lijn met de goedkeuring
van de staatssecretaris die de aftrek van btw bij
een maatschap ten aanzien van een door de maten
aangeschafte zaak, beperkt tot het zakelijk gebruikte
gedeelte. Bovendien komt de Hoge Raad niet expliciet
terug op het maatschapsarrest uit 1983, waarmee de
Hoge Raad mogelijk laat zien dat hij van oordeel is dat
het arrest als gevolg van ontwikkelingen in de Europese
jurisprudentie niet is achterhaald. De Hoge Raad is
in dat geval van oordeel dat een goedkeuring zoals
gegeven door de staatssecretaris geheel niet nodig is.
Voor onroerende zaken die vanaf 1 januari 2011 zijn
aangeschaft geldt overigens bij gelijktijdig zakelijk en
privégebruik dat de aftrek sowieso is beperkt tot het
zakelijk gebruikte gedeelte.

Terbeschikkingstelling tegen vergoeding
De situatie zoals die in de onderhavige zaak aan de orde
is moet onderscheiden worden van het geval waarin
sprake is van een terbeschikkingstelling door de maat
aan de maatschap tegen vergoeding. Alsdan is de maat
namelijk zelf btw-ondernemer voor de verhuur van de
zaak en gebruikt hij de zaak zowel zakelijk als privé. Het is
in dat geval de maat die de zaak volledig tot zijn zakelijk
vermogen kan rekenen. Bij roerende zaken komt de btw
dan volledig voor aftrek in aanmerking, waarbij wel voor
het privégebruik jaarlijks een btw-heffing aangegeven
dient te worden. Voor onroerende zaken is de aftrek
beperkt tot het zakelijk gebruikte gedeelte.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl

Taxtueel nr 1 • 2016

25

Meer duidelijkheid

over informatiebeschikkingen
Informatiebeschikkingen nemen een steeds prominentere rol
in als een belastingplichtige weigert informatie aan de fiscus te
verschaffen. Dat heeft ook nogal wat rechtspraak tot gevolg. In
deze bijdrage gaan wij op enkele aspecten nader in.
Inleiding
Sinds 1 juli 2011 heeft een inspecteur de mogelijkheid om
door middel van een zogenoemde informatiebeschikking
vast te stellen dat een belastingplichtige niet heeft voldaan
aan zijn wettelijke informatieverplichtingen of aan de
administratieplicht. Indien deze beschikking onherroepelijk
komt vast te staan, is omkering en verzwaring van de
bewijslast het gevolg. Dit houdt in dat de belastingaanslag
wordt gehandhaafd, tenzij een belastingplichtige
overtuigend aantoont dat deze onjuist is.
Indien geen informatiebeschikking wordt vastgesteld,
of deze in bezwaar of beroep wordt vernietigd, kan
voornoemde sanctie niet worden toegepast. Het
voordeel van deze systematiek is dat al op een eerder
moment duidelijk wordt of een belastingplichtige aan
zijn informatie- en administratieplicht heeft voldaan.
Bovendien kan de rechter een belastingplichtige alsnog
in de gelegenheid stellen om de gevraagde informatie
te verstrekken, zodat omkering en verzwaring van de
bewijslast wordt voorkomen.
Omdat het belang van de informatiebeschikking voor het
verloop van de procedure tegen een belastingaanslag
groot is, zien belastingplichtigen zich al snel genoodzaakt
om tegen de beschikking in bezwaar, en bij afwijzing
daarvan, in beroep te gaan. Een gestaag toenemende
stroom aan procedures is het gevolg. Inmiddels heeft
de Hoge Raad enkele belangrijke arresten gewezen over
dit onderwerp. De uitkomsten hiervan bespreken wij in
deze bijdrage.
Onmiddellijke werking
Tot voor kort was het onduidelijk of de inspecteur
ook een informatiebeschikking moet nemen indien
de belastingaanslag vóór 1 juli 2011 is vastgesteld,
maar hij pas na die datum uitspraak op bezwaar doet.
De Hoge Raad heeft daarin duidelijkheid geschapen
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door te oordelen dat aan de wettelijke regeling van de
informatiebeschikking onmiddellijke werking toekomt.
Voor elke vanaf 1 juli 2011 gedane uitspraak op
bezwaar geldt dat een inspecteur zich ten aanzien van
schending van de informatieplicht slechts op omkering
en verzwaring van de bewijslast mag beroepen als een
informatiebeschikking is opgelegd en deze onherroepelijk
is geworden. Nu de inspecteur in de desbetreffende zaak
pas na 1 juli 2011 uitspraak op bezwaar had gedaan,
stelde de belastingplichtige terecht dat het ontbreken van
een informatiebeschikking aan toepassing van omkering
en verzwaring van de bewijslast in de weg stond. In een
andere zaak oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van
schending van de administratieplicht in vergelijkbare
zin. Omkering en verzwaring van de bewijslast mocht
niet worden gebaseerd op het niet voldoen aan deze
verplichting, nu de uitspraak op bezwaar na 1 juli 2011
was gedaan en de inspecteur geen informatiebeschikking
had genomen.
Voor wat betreft omkering en verzwaring van de bewijslast
in (hoger) beroep heeft de Hoge Raad echter een
uitzondering gemaakt op het beginsel van onmiddellijke
werking. Indien op of na 1 juli 2011 (hoger) beroep is
ingesteld tegen een uitspraak op bezwaar die vóór 1
juli 2011 is gedaan, zou omkering en verzwaring van de
bewijslast anders alleen nog kunnen worden toegepast
indien niet de vereiste aangifte is gedaan. Dat kon de
wetgever volgens de Hoge Raad niet bedoeld hebben.
Informatiebeschikking ook in bezwaarfase
Een andere openstaande vraag was of de inspecteur
in de bezwaarfase nog een informatiebeschikking kan
vaststellen. De Hoge Raad heeft ook op dit punt de knoop
doorgehakt en die vraag bevestigend beantwoord. Hieraan
doet niet af dat de inspecteur reeds voorafgaande aan
het opleggen van de aanslag een informatiebeschikking
had kunnen nemen. Dit is alleen anders indien de

Colofon
inspecteur hierdoor in strijd zou handelen met de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het
vertrouwensbeginsel. Dit zou zich kunnen voordoen
wanneer de inspecteur in een eerder stadium heeft
aangegeven niet een dergelijke beschikking op te leggen.
Reikwijdte informatiebeschikking
De Hoge Raad heeft zich inmiddels ook uitgelaten
over de reikwijdte van een informatiebeschikking.
Ons hoogste rechtscollege oordeelde dat een
informatiebeschikking betrekking kan hebben op meer
jaren en/of belastingsoorten, maar niet op een belasting
waaraan de desbetreffende belastingplichtige niet is
onderworpen. Een onjuistheid leidt echter slechts tot
vernietiging van de informatiebeschikking voor zover
deze onjuist is. Zo oordeelde de Hoge Raad dat een aan
een stichting opgelegde informatiebeschikking diende te
worden vernietigd voor zover deze betrekking had op de
inkomstenbelasting, nu een stichting naar haar aard niet
is onderworpen aan deze belasting. Voor wat betreft de
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting bleef de
informatiebeschikking gewoon in stand. Tevens oordeelde
ons hoogste rechtscollege dat een informatiebeschikking
die betrekking had op de verschuldigde
inkomstenbelasting over een reeks van jaren, alleen voor
wat betreft het jaar 2008 diende te worden vernietigd
omdat de inspecteur voortijdig uitspraak had gedaan op
het bezwaar tegen de belastingaanslag.
Conclusie
Naar onze mening heeft de Hoge Raad in de hierboven
genoemde arresten op evenwichtige wijze invulling
gegeven aan de rechtsontwikkeling met betrekking tot
de informatiebeschikking. Niet geheel zeker is nog of een
onherroepelijke informatiebeschikking in alle gevallen
leidt tot toepassing van omkering en verzwaring van de
bewijslast met betrekking tot de gehele aanslag. Op basis
van de wettekst lijkt dit echter wel het geval te zijn.
Mr. E.I. Brouwer
088 288 7889
efbrouwer@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 (8 stuks on demand)
• Hoe (ver)koop ik mijn bedrijf?- Masterclass fusies en overnames – 17+24 maart 2016
• Eendaagse cursus Tax Accounting – 19 april 2016
• Using technology to drive tax processes / Masterclass tax technology – 9 mei 2016
• Masterclass Fiscale Topics: 10 mei 2016
• Masterclass Tax Accounting: IFRS 9 – 30 mei 2016
• BTW in de praktijk – 14 en 15 juni 2016
Meer informatie
Voor meer informatie over Deloitte Academy en de cursussen verwijzen wij u naar onze
website, www.deloitte.nl/financelearning. Of neem contact op met +31 (0)88 288 93 33.
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