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Voorwoord

De Brexit
We kunnen er niet meer omheen: het 
Verenigd Koninkrijk (VK) stapt per 29 maart 
2019 uit de EU. Dat is precies twee jaar nadat 
premier May formeel het lidmaatschap 
van de EU heeft opgezegd. Een weg terug 
is er niet meer. De onderhandelingen 
ten aanzien van het uittreden gaan rond 
deze periode van start. Het ziet er niet 
naar uit dat dit soepel gaat verlopen: de 
Europese Commissie heeft op 29 april 
2017 een document opgesteld waarin de 
uitgangspunten zijn verankerd die worden 
gehanteerd bij de onderhandelingen. Een 
van de uitgangspunten is dat het VK tot de 
uittreding aan alle EU-verplichtingen moet 
blijven voldoen en overigens uiteraard ook 
recht heeft op alle voordelen. Een tweede 
uitgangspunt is dat van cherry picking – het 
na uittreding streven naar voordelen maar 
het niet of zo beperkt mogelijk aanvaarden 
van nadelen – niet aan de orde is. 

Belangrijk is vooral wat de vorm van 
samenwerking tussen het VK en de EU 
wordt. Er kan een bilaterale overeenkomst 
worden gesloten waarin veel maar ook 
heel weinig is geregeld. Een dergelijke 
overeenkomst is bijvoorbeeld gesloten 
met Zwitserland. Daarin is bepaald dat veel 
EU-regels ook op dat land van toepassing 
zijn; dat geldt bijvoorbeeld voor het vrije 

verkeer van personen dat volledig van 
toepassing is. Een andere variant is dat het 
VK toetreedt tot de Europese Economische 
Ruimte (EER) waar Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein lid van zijn. Deze EER past 
heel veel van het primaire EU-recht toe, met 
name de vrije verkeersbepalingen. Hoe dan 
ook zal overigens het vrije kapitaalverkeer 
in de verhouding tussen lidstaten en het 
VK in alle gevallen wel relevant blijven, 
omdat dit ook in de verhouding tot derde 
landen van toepassing is. Let wel, dit is 
eenrichtingsverkeer: het geldt wel voor de 
lidstaten van de EU ten opzicht van het VK, 
maar niet omgekeerd. Verder is een relevant 
punt dat onder het EU-recht ook op de 
overzeese gebieden van het VK het EU-recht 
voor een belangrijk deel van toepassing is. 
Dat zal na 29 maart 2019 ook niet meer het 
geval zijn. De eerste schermutselingen zijn in 
dit verband al zichtbaar geworden: hoe gaat 
het met Gibraltar?

Wat betekent de Brexit nu voor de fiscaliteit? 
Ook dat is momenteel uiteraard nog heel 
onzeker maar er kunnen wel al een paar 
punten worden vastgesteld. Het VK is 
bijvoorbeeld niet langer gebonden aan 
de Btw-richtlijn. In het meest extreme 
scenario kan men de btw afschaffen en 
overstappen op een andere omzetbelasting, 
bijvoorbeeld een sales tax zoals de VS 
die hanteert. Maar het VK kan ook de 
onaangename kantjes van de btw afhalen of 
met vrijstellingen en tarieven gaan spelen. 
Een andere belangrijke kwestie betreft de 
invoerrechten. Binnen de EU worden geen 
invoerrechten geheven. Wel vindt er bij 
import uit derde landen heffing plaats. Dat 
betekent dat voortaan invoer in de lidstaten 
vanuit het VK belast wordt. Omgekeerd ligt 
het voor de hand dat het VK een stelsel van 
importheffingen ontwikkelt ten aanzien 
van de lidstaten: daarmee kan men de 
invoer reguleren. Het spreekt voor zich dat 
dergelijke ontwikkelingen haaks staan op het 
bevorderen van het vrije handelsverkeer. We 
moeten dan ook hopen dat dit zo beperkt 
mogelijk blijft.

Het voorgaande betreft de zogenoemde 
indirecte belastingen. Daar zijn de effecten 
stellig het belangrijkste. Op het terrein van 
de directe belastingen is er EU-rechterlijk 
minder geregeld en zijn de gevolgen dus 
beperkter. Bovendien zijn deze regels 
geïmplementeerd in het nationale recht. Het 
VK zal dus dat recht moeten veranderen als 
men het anders wil.

Een relevant effect is dat de 
belastingverdragen die het VK heeft 
gesloten met lidstaten belangrijker worden. 
Dit geldt met name voor de bronheffingen. 
Een ander punt is dat het VK geen last meer 
heeft van de staatssteunregels: dat kan 
bepaald een voordeel zijn want men kan 
dan bijvoorbeeld allerlei fiscale faciliteiten 
voor het bedrijfsleven introduceren zonder 
dat dit op weerstand van de EU stuit. Iets 
vergelijkbaars geldt voor de rechtspraak 
van het Hof van Justitie: daarvan vervalt de 
betekenis geheel: ook de rechtspraak die in 
het verleden is gewezen heeft na 29 maart 
2019 geen betekenis meer. Voor zover die 
dus voor het VK ongunstig was kan men 
daar afstand van nemen. 

Tot slot valt nog op de met de fiscaliteit 
verwante sociale verzekeringsproblematiek 
te wijzen. Die is op EU-niveau vrij 
sterk gereglementeerd. Door de 
Brexit worden bijvoorbeeld de sociale 
verzekeringsverdragen die het VK heeft 
gesloten met de lidstaten (weer) relevant. 
Daaraan komt momenteel geen betekenis 
toe. Dit beperkt stellig het vrij verkeer van 
werknemers en andere personen, hetgeen 
ook voor de ondernemingen nadelen 
kan opleveren. 

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl

Taxtueel  | Voorwoord
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Het kabinet is voornemens om een aantal 
maatregelen te nemen tegen belastingontduiking. 
Deze zijn behoorlijk ingrijpend en betekenen 
een belangrijke wijziging van jarenlang beleid. 
Het betreft onder andere het afschaffen van 
de inkeerregeling.

Inleiding
De Staatssecretaris van Financiën heeft een 
brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin 
hij ingaat op de aanpak van internationale 
belastingontduiking. In dat kader noemt 
hij in de eerste plaats de automatische 
uitwisseling van financiële rekeninggegevens 
op basis van de zogenoemde Common 
Reporting Standard (CRS). Een tweede 
belangrijke ontwikkeling is de instelling 
van een UBO-register door de EU-
lidstaten. In dit register wordt informatie 
opgenomen over uiteindelijk gerechtigden 
tot ondernemingen en rechtspersonen. 
Hiermee hoopt de Europese wetgever een 
nieuwe slag te maken in de strijd tegen 
witwassen en financiering van terrorisme. 
Recentelijk is een conceptwetsvoorstel 
dat voorziet in implementatie van het 
UBO-register in Nederland ter consultatie 
aangeboden. Naast een beschrijving van 
de stand van zaken met betrekking tot 
verschillende initiatieven die door de EU 
en de OESO worden ondernomen, zijn 
echter ook ingrijpende nationaalrechtelijke 
maatregelen aangekondigd om 
belastingontduiking tegen te gaan. Het 

streven is om ook deze voorstellen nog 
dit jaar via internet ter consultatie aan te 
bieden. Hierna is een overzicht van de 
belangrijkste maatregelen opgenomen.

Afschaffen inkeerregeling
Op dit moment geldt dat de Belastingdienst 
geen vergrijpboete oplegt aan een 
belastingplichtige die binnen twee 
jaar nadat een onjuiste of onvolledige 
aangifte is gedaan, of nadat aangifte had 
moeten worden gedaan, alsnog uit eigen 
beweging juiste en volledige gegevens 
aan de inspecteur verstrekt. Bij een 
vrijwillige verbetering na afloop van de 
tweejaarstermijn wordt de vergrijpboete 
gematigd. Hoewel de inkeerregeling per 
1 juli 2016 aanzienlijk is aangescherpt 
(de boetepercentages voor inkeerders 
zijn per die datum aanzienlijk verhoogd), 
wil het kabinet een stap verder gaan 
door de regeling in zijn geheel af te 
schaffen. Wel blijft staan dat inkeer als 
een strafverminderende omstandigheid 
wordt aangemerkt.

Intensivering 
strijd tegen 
belastingontduiking
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Aanpakken van aandelen aan toonder
Verder wil het kabinet het eenvoudiger 
maken om de identiteit van houders 
van aandelen aan toonder die door een 
NV worden uitgegeven te achterhalen. 
Het achterliggende idee is dat misbruik, 
belastingontduiking en witwassen worden 
bemoeilijkt wanneer aandeelhouders in 
Nederland anoniem zouden kunnen blijven. 
Deze aandelen zullen alleen nog in girale 
vorm kunnen bestaan. Daartoe wordt in de 
eerste plaats de verplichting geïntroduceerd 
om dergelijke aandelen in bewaring te geven 
bij een intermediair of centraal instituut. 
Zolang dit niet is gebeurd, worden de aan de 
aandelen verbonden rechten opgeschort. 
Verder wordt in het Burgerlijk Wetboek 
geregeld dat toonderaandelen slechts giraal 
geleverd kunnen worden. 

Aanscherping verschoningsrecht
Notarissen, advocaten, geestelijken, artsen 
en apothekers mogen op grond van hun 
zogenoemde verschoningsrecht weigeren 
om te voldoen aan een verzoek van de 
inspecteur om informatie te verstrekken die 
van belang kan zijn voor de belastingheffing 
van derden. De achterliggende gedachte 
is dat mensen zich zonder vrees voor 
openbaarmaking van gevoelige (financiële) 
gegevens tot deze personen moeten 
kunnen wenden. Het kabinet vindt echter 
dat de huidige reikwijdte van dit recht voor 
met name advocaten en notarissen zich 
slecht verdraagt met de internationale 
standaard voor de uitwisseling van 
inlichtingen op verzoek. Daarom wil 
men het verschoningsrecht voor deze 
beroepsgroepen beperken tot bepaalde 
juridische werkzaamheden, zoals het 
beoordelen van de rechtspositie van 
de cliënt, diens vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte en het geven van 
adviezen over het instellen, voeren of 
vermijden van een rechtszaak.

Openbaarmaking vergrijpboetes
Het kabinet vindt dat de samenleving 
en de belastingdienst erop moeten 
kunnen vertrouwen dat juridische 
beroepsbeoefenaren conform wet- en 
regelgeving handelen. Het adviseren over 
en de implementatie van onaanvaardbare 
fiscale constructies past daar volgens 
de staatssecretaris niet bij. Om dit 
nog eens extra in te scherpen, stelt 
hij voor vergrijpboetes die aan deze 
beroepsbeoefenaren worden opgelegd 
openbaar te maken. De voorwaarden 
waaronder openbaarmaking al dan 
niet zal plaatsvinden en de wijze van 
openbaarmaking liggen overigens nog 
niet vast. 

Constructiebestrijding invordering
In de invorderingssfeer worden drie 
maatregelen voorgesteld om misbruik 
van het invorderingsrecht door 
belastingschuldigen tegen te gaan. In de 
eerste plaats wil de staatssecretaris de 
mogelijkheden verruimen om derden aan 
wie vermogen van een belastingschuldige 
is geschonken of uitgedeeld aansprakelijk 
te stellen voor onbetaald gebleven 
belastingschulden van die (rechts)
persoon. Daarnaast komt de verplichting 
te vervallen om de vereffening van een 
geliquideerde rechtspersoon te heropenen 
alvorens derden aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor onbetaald gebleven 
belastingschulden. Bekendmaking 
van een belastingaanslag via een 
openbare aankondiging volstaat dan om 
aansprakelijkstelling mogelijk te maken. Ten 
slotte komt er een wettelijke informatieplicht 
voor potentieel aansprakelijke (rechts)
personen ter zake van gegevens die voor 
de invordering van belang zijn, bijvoorbeeld 
inkomens- en vermogensgegevens.

Tot slot
De aangekondigde maatregelen zijn 
bijzonder ingrijpend te noemen. 
Duidelijk is dat het kabinet de strijd 
tegen de verschillende vormen van 
belastingontduiking wil intensiveren. De 
precieze vormgeving en het beoogde 
inwerkingtredingstijdstip van de 
maatregelen is op dit moment nog niet 
duidelijk. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl

Taxtueel  | Intensivering strijd tegen belastingontduiking
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De staatssecretaris van Financiën heeft begin 2017 een drietal evaluatierapporten 
aan de Tweede Kamer aangeboden over giften aan goeddoelinstellingen. Deze 
rapporten evalueren (de uitvoeringsaspecten van) de giftenaftrek alsmede de 
praktijk rondom algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) en sociaal belang 
behartigende instellingen (sbbi’s). De vraag of er al dan niet beleidsconclusies aan 
deze evaluaties worden verbonden, ligt bij het volgende kabinet. 

Giftenaftrek, anbi’s en 
sbbi’s geëvalueerd 

De inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting voorzien beide 
in een giftenaftrekregeling. Het doel van 
deze regeling is het langs indirecte weg 
bevorderen van schenkingen aan anbi’s 
en sbbi’s. De meningen omtrent het 
bestaansrecht van de giftenaftrek zijn 
verdeeld. Tegenstanders beargumenteren 
bijvoorbeeld dat de regeling wegens 
gebrek aan effectiviteit zou moeten worden 
afgeschaft. Zij betwijfelen of door de 
regeling het geven aan goede doelen wordt 
bevorderd. Recentelijk zijn drie verschillende 
evaluatierapporten verschenen inzake 
de giftenaftrek en de algemene praktijk 
rondom anbi’s en sbbi’s. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Een extern bureau evalueerde de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
giftenaftrek. Uit het onderzoek blijkt dat 
de regeling budgettair niet doelmatig is. 
Het budgettaire beslag van de giftenaftrek 
is twee tot drie keer hoger dan de mate 
waarin de regeling de giften verhoogt. 
Daarentegen is de aftrek wel doeltreffend 
bevonden. De aftrek stimuleert volgens 
het rapport de maatschappelijke 
betrokkenheid van gevers. Ongeveer 40% 
van de gebruikers van de giftenaftrek in 
de inkomstenbelasting zegt daadwerkelijk 
meer te geven door de regeling. Voor 
periodieke giften geldt een beduidend 
royalere fiscale behandeling dan voor 
andere giften. Daarmee heeft de regeling 
met name impact op burgers die structureel 

geven. Voor bedrijven onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting is er geen bewijs 
dat de giftenaftrek tot een hoger aantal 
giften leidt. Verder worden er in het rapport 
een aantal aanbevelingen voor verbetering 
gedaan. Volgens de onderzoekers is er op 
het gebied van inhoudelijke aanpassingen, 
uitvoering en communicatie ruimte voor 
verbetering. 

Toezicht en handhaving
Het tweede rapport betreft een evaluatie 
van de uitvoering van de giftenaftrek, 
opgesteld door het ministerie van Financiën. 
Volgens de rapportage is de regeling in de 
loop van de tijd ingewikkelder geworden. 
Door het ingewikkelde system blijkt het 
aftrekbedrag in de aangifte vaak fout te 
worden ingevuld. Een probleem hierbij is 
dat vooraf in te vullen informatie meestal 
niet beschikbaar is. Vanwege het gebrek 
aan informatie voor de Belastingdienst zijn 
toezicht en handhaving arbeidsintensief. 
Daarnaast is de regeling volgens het rapport 
fraudegevoelig.

Knelpunten
Tenslotte heeft het ministerie van 
Financiën de praktijk rondom anbi’s 
en sbbi’s geëvalueerd. Ook op dit vlak 
is de complexiteit van de regelgeving 
toegenomen, voor zowel de Belastingdienst 
als voor de instellingen. In het rapport zijn 
diverse knelpunten gesignaleerd. In de 
praktijk blijkt het bijvoorbeeld lastig om te 
toetsen of een nieuwe instelling voldoet 

aan de norm ‘algemeen nut’, aangezien 
er op dat moment nog geen of nauwelijks 
activiteiten zijn ontplooid. Verder blijkt 
een deel van de toezichtcapaciteit van de 
Belastingdienst te worden ingezet voor niet 
fiscale-eisen, zoals de publicatieplicht en 
integriteitseis. Wat betreft de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van de anbi- en de sbbi-
regeling zijn geen eenduidige conclusies te 
trekken. De regeling voor steunstichtingen 
sbbi blijkt niet doeltreffend, gelet op het 
beperkte aantal steunstichtingen dat is 
opgericht. 

Vervolgstappen
Voorlopig zal de giftenaftrek in zijn huidige 
vorm in stand blijven. Immers, het verbinden 
van beleidsconclusies aan de evaluatie 
wordt aan het volgende kabinet overgelaten. 
Al met al geven de evaluatierapporten 
het nieuwe kabinet diverse handvatten 
tot besluitvorming over het al dan niet 
handhaven van de giftenaftrek en – indien 
deze wordt gehandhaafd – de vormgeving 
daarvan. Wij verwachten overigens niet dat 
de giftenaftrek wordt afgeschaft. Al was het 
maar omdat de politieke partijen zelf als 
anbi belang hebben bij het voortbestaan 
ervan. 

L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl

Taxtueel  | Giftenaftrek, anbi’s en sbbi’s geëvalueerd
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Met de herinvesteringsreserve (HIR) kan winst op een vervreemd 
bedrijfsmiddel worden uitgesteld. Dit is anders indien de zogenoemde 
boekwaarde-eis van toepassing is. Daarover gaat een onlangs 
gevoerde procedure.

Herinvesteringsreserve tot 
winst rekenen door toepassing 
boekwaarde-eis
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dochtervennootschap. Begin 2006 verkoopt 
de dochtervennootschap een pand en 
reserveert de boekwinst in een HIR. De 
gevormde HIR bedraagt € 719.908. Deze is 
ontstaan door de verkoopopbrengst van 
€ 1.425.001 te verminderen met de fiscale 
boekwaarde van € 705.093. Op 26 juni 2006 
draagt belanghebbende de aandelen in de 
dochtervennootschap over aan een derde.
Voorafgaand aan de overdracht van de 
aandelen boekt de dochtervennootschap 
de gevormde HIR volledig af op een 
drietal panden, die zij heeft gekocht 
van voornoemde derde. Volgens 
belanghebbende was ten tijde van 
de overdracht van de aandelen dus 
geen HIR aanwezig. De koopsom voor 
de panden bedroeg respectievelijk 
€ 345.000, € 350.000 en € 785.000. De 
koopovereenkomsten werden op 22 juni 
2006 door partijen getekend. Voorafgaand 
aan de levering van de aandelen in de 
dochtervennootschap bleek echter 
dat de koper van de aandelen in de 
dochtervennootschap het derde pand 
(koopsom € 785.000) niet in eigendom had 
en daarmee ten aanzien van dit pand niet 
beschikkingsbevoegd was. De inspecteur 
meent dat de HIR in dit geval niet kan 
worden gevormd en legt in 2012 een 
navorderingsaanslag op. De boekwaarde 
van het door de dochtervennootschap 
verkochte pand bedroeg € 705.093 en 
de gezamenlijke boekwaarde van de 
aangekochte panden (€ 345.000 + € 
350.000) bedroeg € 695.000. Omdat de 
verkoper het pand niet in eigendom had, 
kon het derde pand niet voorafgaand 
aan de levering van de aandelen op de 
fiscale balans worden geactiveerd. Omdat 
belanghebbende niet voldeed aan de 
boekwaarde-eis mocht de HIR niet worden 
afgeboekt. Daardoor stond de gevormde 
HIR nog steeds op de balans ten tijde 
van de levering van de aandelen van de 
dochtervennootschap aan de derde.
Op grond van de regelgeving die handel 
in HIR-BV’s probeert tegen te gaan, dient 
volgens de belastingdienst de HIR direct 
voorafgaand aan de aandelenoverdracht 
aan de winst te worden toegevoegd. 

Oordeel rechter
Het geschil voor de rechtbank spitste 
zich toe op de vraag of de inspecteur 
nog wel kon navorderen in 2012. Voor 
navordering is namelijk vereist dat sprake 
is van een nieuw feit of van kwade trouw 
bij de belastingplichtige. De rechtbank 
oordeelt dat het gegeven dat geen 
herinvestering is verricht wegens de 
beschikkingsonbevoegdheid van de 
verkoper een feit was dat niet bij de 
inspecteur bekend was of kon zijn ten 
tijde van het opleggen van de primitieve 
aanslag. Sterker nog, de adviseur van 
belanghebbende heeft nagelaten om dit 
aspect te benoemen in antwoord op vragen 
die de inspecteur heeft gesteld bij de 
oorspronkelijk behandeling van de aangifte. 
Daarom is sprake van een nieuw feit en 
kon de inspecteur navorderen. Tevens was 
de rechter het op het inhoudelijke punt 
eens met de inspecteur dat de HIR moest 
vrijvallen omdat niet werd voldaan door de 
boekwaarde-eis. 

Conclusie en toekomst
De rechtbank bevestigt dat een 
bedrijfsmiddel ook daadwerkelijk 
geactiveerd moet kunnen worden op de 
ondernemingsbalans om een HIR te kunnen 
afboeken. Een punt dat niet aan de orde is 
gekomen in de uitspraak is het volgende. 
Belanghebbende heeft in deze casus drie 
panden aangekocht met de bedoeling om 
één pand te vervangen. Mocht hiermee 
de economische functie van het verkochte 
pand zijn vervangen – hetgeen een vereiste 
is voor afboeking van een HIR op een 
investering in een bedrijfsmiddel dat in meer 
dan tien jaar wordt afgeschreven – dan zou 
de verwerving van twee panden slechts 
hebben geleid tot een partiële vervanging. 
Hieruit kan volgen dat de vorming en 
afboeking van de HIR, maar ook de 
boekwaarde-eis, naar rato moeten worden 
toegepast. Mogelijk zou deze benadering tot 
een lagere vrijval van de HIR hebben geleid. 

A.G.M. Pothaar
088 288 2119
APothaar@deloitte.nl

Herinvesteringsreserve
De HIR heeft ten doel de continuïteit van de 
onderneming te waarborgen. Met behulp 
van de HIR kan de bij de vervreemding 
van een bedrijfsmiddel gerealiseerde 
opbrengst ten volle worden aangewend 
voor een nieuwe investering. Hierdoor 
wordt de ondernemer niet beperkt in 
het doen van nieuwe investeringen in 
bedrijfsmiddelen. Een HIR kan worden 
gevormd bij de vervreemding van een 
bedrijfsmiddel. De HIR kan maximaal drie 
jaar in stand blijven na het jaar waarin 
deze is gecreëerd. Daarvoor is wel vereist 
dat er een voornemen tot herinvesteren 
bestaat. Bij de aanschaf van een vervangend 
bedrijfsmiddel wordt vervolgens de 
gereserveerde boekwinst afgeboekt op 
de aanschaffingskosten van dit nieuwe 
bedrijfsmiddel. Daardoor resteert dan een 
lagere fiscale boekwaarde voor het nieuwe 
bedrijfsmiddel. Op deze manier blijft de 
claim van de fiscus over de boekwinst 
behouden. In de toekomst kan namelijk 
minder worden afgeschreven op het nieuwe 
bedrijfsmiddel. Bij afboeking van de HIR 
op de aanschafwaarde van het nieuwe 
bedrijfsmiddel dient echter wel rekening 
te worden gehouden met de zogenoemde 
boekwaarde-eis. De boekwaarde-eis houdt 
in dat de fiscale boekwaarde van het nieuwe 
bedrijfsmiddel als gevolg van de afboeking 
van de gereserveerde winst niet lager mag 
worden dan de fiscale boekwaarde van het 
vervreemde bedrijfsmiddel.

Wanneer aandelen in een vennootschap 
die over een HIR beschikt worden verkocht, 
dient de HIR in bepaalde gevallen ook belast 
vrij te vallen. Deze regel heeft ten doel de 
handel in HIR-vennootschappen tegen te 
gaan. Een belastingplichtige zou op deze 
manier in feite een HIR die hij niet meer 
kan gebruiken kunnen verkopen aan een 
andere ondernemer door de aandelen in de 
vennootschap met een HIR te vervreemden. 
Dat is niet de bedoeling.

De casus
Belanghebbende in de procedure bij 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant is een 
BV, die hoofd is van een fiscale eenheid 
vennootschapsbelasting met haar 
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De kosten van verkoop van een deelneming zijn fiscaal 
niet aftrekbaar. Maar wat zijn precies verkoopkosten? 
Die vraag is aanhangig bij de rechter in een door Deloitte 
gevoerde procedure.

Afbakening verkoopkosten 
deelneming

Sinds 2007 zijn naast de aankoopkosten 
van een deelneming ook de verkoopkosten 
daarvan niet aftrekbaar voor de 
vennootschapsbelasting. Het begrip 
verkoopkosten is nauwelijks gedefinieerd 
en daarmee voer voor discussie tussen 
belastingplichtigen en de belastingdienst. 
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs 
uitspraak gedaan in een procedure over de 
afbakening van verkoopkosten.

Achtergrond
Belanghebbende in deze procedure 
is een holding die circa 50% van de 
aandelen bezit in een tussenholding, die 
op haar beurt alle aandelen in een aantal 
werkmaatschappijen houdt. Binnen de 
onderneming wordt vanaf enig moment 
een zorgvuldige afweging gemaakt over 
de toekomst van de onderneming. Een 
aantal scenario’s passeert daarbij de 
revue: opvolging binnen de familie, een 
management buy out, verkoop aan een 
strategische partij, verkoop aan een 
financiële partij of nog een aantal jaar op de 
huidige voet doorgaan. Belanghebbende 
en haar mede-aandeelhouders schakelen 
een adviesbureau in om hen te begeleiden 
bij het maken van een keuze. Uiteindelijk 
leidt dit ertoe dat begin 2008 de beslissing 
genomen wordt om op zoek te gaan naar 
een geïnteresseerde koper. In december 
2008 wordt een intentieovereenkomst 
gesloten tot verkoop van alle aandelen in 
de tussenholding aan een strategische 
partij. Begin 2009 worden de aandelen 

daadwerkelijk geleverd aan de beoogde 
koper. Al deze activiteiten leiden tot 
kosten: de verkoopkosten. Het aandeel 
van belanghebbende in deze kosten 
bedragen in 2008 circa € 450.000. De vraag 
is of, en zo ja, in welke mate deze kosten 
aftrekbaar zijn: direct aan de verkoop toe te 
rekenen kosten zijn niet aftrekbaar omdat 
de verkoopopbrengst van de aandelen 
onder de deelnemingsvrijstelling valt en 
dus onbelast blijft. De kosten die daarmee 
samenhangen zijn dan ook niet aftrekbaar.

Discussie
Belanghebbende neemt in haar 
aangifte vennootschapsbelasting 2008 
het standpunt in dat de kosten, voor 
zover zij betrekking hebben op de fase 
voordat de intentieovereenkomst met 
de uiteindelijke koper is gesloten, niet als 
verkoopkosten deelneming hebben te 
gelden en dus aftrekbaar zijn. Als reden 
voert belanghebbende aan dat in die fase 
van het proces onvoldoende zekerheid 
bestond over het doorgaan van een verkoop 
om van verkoopkosten te kunnen spreken. 
Belanghebbende merkt circa € 428.000 aan 
kosten als aftrekbaar aan.

Het standpunt van de inspecteur luidt 
daarentegen dat alle kosten zijn aan te 
merken als verkoopkosten deelneming 
en dus niet aftrekbaar zijn, omdat vanaf 
begin 2008 al vast zou staan dat de 
tussenholding verkocht zou worden. De 
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verschil tussen de aan- en verkoop van een 
deelneming. Bij een aankoop zal er pas 
vanaf enig moment in het proces sprake 
zijn van een deelneming waar de kosten 
aan kunnen worden toegerekend. Bij een 
verkoop is daarentegen vanaf het begin al 
sprake van een deelneming waar de kosten 
aan kunnen worden toegerekend.

Moment van doorbelasten relevant?
Zoals in de praktijk gebruikelijk is, 
hebben de verschillende adviseurs hun 
werkzaamheden aan de tussenholding in 
rekening gebracht en niet (pro rata parte) 
gefactureerd aan de vijf afzonderlijke 
aandeelhouders. De kosten zijn vervolgens 
(na afloop van het boekjaar) doorbelast aan 
de verschillende aandeelhouders. Volgens 
de inspecteur zou de toetsing of voldoende 
zekerheid bestaat over een eventuele 
verkoop moeten plaatsvinden op het 
moment van die doorbelasting. 
Het Hof heeft dit standpunt niet gevolgd 
en geoordeeld dat niet het moment van 
doorbelasten relevant is, maar dat het 
gaat om de toestand op het moment dat 
de achterliggende werkzaamheden zijn 
verricht. 

Uitspraak Hof
Het Hof heeft in zijn uitspraak het standpunt 
ingenomen dat alle kosten die in 2008 zijn 
gemaakt in verband met een eventuele 
verkoop niet aftrekbaar zijn. Als reden voert 
het Hof aan dat uit de feiten valt af te leiden 
dat reeds in 2007 het besluit is genomen om 
de deelneming te verkopen. Dat ook andere 
scenario’s nog werden overwogen en de 
uiteindelijke koper nog lang niet in beeld 
was, maakt hiervoor niet uit, aldus het Hof.

Vervolg
Belanghebbende heeft inmiddels beroep in 
cassatie aangetekend tegen deze uitspraak. 
Het is nu afwachten of de Hoge Raad meer 
duidelijkheid zal verschaffen of een ander 
criterium zal hanteren. 

B.M.J. Hamelink Msc
088 288 3409
bhamelink@deloitte.nl

inspecteur stelt met andere woorden dat 
het formuleren van een wens tot verkoop 
door een aandeelhouder vrijwel zeker leidt 
tot een daadwerkelijke verkoop. Aan die te 
verwachten verkoop kunnen alle kosten 
worden toegerekend. De inspecteur legt 
een aanslag vennootschapsbelasting 2008 
op, waarin alle kosten als niet aftrekbaar 
worden aangemerkt.

Uitspraak Rechtbank 
Belanghebbende heeft bij de rechtbank 
beroep aangetekend tegen de stellingname 
van de inspecteur. De rechtbank is deels 
aan het beroep tegemoet gekomen door 
te oordelen dat vanaf het moment dat 
potentieel geïnteresseerde kopers zijn 
benaderd de kosten niet aftrekbaar zijn, 
omdat vanaf dat moment sprake is van een 
rechtstreeks oorzakelijk verband tussen 
de kosten en de uiteindelijke verkoop. Uit 
dien hoofde is circa € 73.000 van de kosten 
wel aftrekbaar. Vervolgens hebben zowel 
de inspecteur als belanghebbende hoger 
beroep aangetekend. 

Analogie met aankoopkosten
In vergelijkbare discussies over de kosten 
in verband met de aankoop van een 
deelneming, wordt regelmatig het moment 
waarop in enige mate overeenstemming 
bestaat tussen verkoper en koper als 
tijdstip gehanteerd voor de omslag van 
aftrekbaarheid naar niet aftrekbaarheid van 
kosten. Belanghebbende heeft betoogd 
dat aan- en verkoopkosten in dit opzicht 
parallel behandeld zouden moeten worden. 
In hoger beroep tegen de uitspraak van de 
rechtbank heeft het Hof dit standpunt van 
de hand gewezen, vanwege het wezenlijke 
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Beleidsbesluit 
deelnemingsvrijstelling 
geactualiseerd

De staatssecretaris 
heeft een groot aantal 
standpunten gepubliceerd 
over de toepassing van de 
deelnemingsvrijstelling. Aan 
twee daarvan besteden we 
aandacht: valutaverliezen en 
liquidatieverliezen. 



15

Taxtueel  | Beleidsbesluit deelnemingsvrijstelling geactualiseerd



16

Taxtueel  | Beleidsbesluit deelnemingsvrijstelling geactualiseerd

De deelnemingsvrijstelling is één 
van de belangrijkste faciliteiten in de 
Nederlandse vennootschapsbelasting. De 
deelnemingsvrijstelling geldt kort gezegd 
bij een (aandelen)belang van ten minste 5% 
in een andere bv of daarmee vergelijkbare 
entiteit, ongeacht diens vestigingsplaats. Als 
de deelnemingsvrijstelling van toepassing 
is, zijn door de moedermaatschappij 
ontvangen dividenduitkeringen niet belast 
met vennootschapsbelasting. Ook stelt de 
deelnemingsvrijstelling eventuele winst 
gemaakt bij overdracht van het belang vrij. 
De keerzijde is dat gewone verliezen niet 
aftrekbaar zijn. Dat is wel het geval als er een 
verlies wordt geleden bij liquidatie van de 
dochtermaatschappij.

Beleidsbesluit
Het formele beleid van de fiscus over 
de toepassing van de belastingregels 
wordt nagenoeg altijd neergelegd in 
een zogenoemd beleidsbesluit van de 
staatssecretaris van Financiën, dat in 
de Staatscourant wordt gepubliceerd. 
De status van een beleidsbesluit is dat 
de belastingplichtige op bijvoorbeeld 
goedkeuringen die voor hem voordelig 
zijn kan vertrouwen. Ook komt het 
regelmatig voor dat de staatssecretaris 
van Financiën zijn opvatting over de uitleg 
van een bepaalde regeling uiteenzet. De 
belastingplichtige hoeft die uitleg niet te 
volgen als dat voor hem ongunstig uitkomt, 
mits hij zijn andersluidende visie met 
valide argumenten kan onderbouwen. 
Uiteraard loopt men in dat geval wel het 
risico dat een dergelijk geschil in opvatting 
voor de belastingrechter zal moeten 
worden beslecht.

Eerder dit jaar heeft de staatssecretaris 
van Financiën zijn beleid inzake de 
toepassing van de deelnemingsvrijstelling 
geactualiseerd. Om een indruk te geven 
van de omvang van dit besluit: de officiële 
versie daarvan beslaat 22 pagina’s en 
bevat een groot aantal goedkeuringen en 
standpunten. Een scala aan onderwerpen 
komt hierin aan de orde. Alleen al een 
beschrijving van de nieuwe elementen zou 
het bestek van Taxtueel verre te buiten 
gaan. Daarom besteden wij alleen aandacht 
aan twee opvallende punten.

Valutakoersverliezen
Een onderwerp dat uitgebreid aan 
de orde komt is de behandeling 
van valutakoersresultaten op 
afdekkingsinstrumenten die verband 
houden met een deelneming. Zoals 
gezegd geldt de deelnemingsvrijstelling 
ook voor een (kwalificerend) belang in een 
buitenlandse dochtermaatschappij. Als deze 
dochtermaatschappij buiten de Eurozone 
is gevestigd, zal er meestal sprake zijn van 
een belang dat in vreemde valuta noteert. 
Daarmee loopt de moedermaatschappij 
ook een, om bedrijfseconomische redenen 
vaak onwenselijk, valutakoersrisico. In de 
praktijk komt het dan ook regelmatig voor 
dat bedrijven dergelijke risico’s plegen te 
beperken met een afdekkingsinstrument 
(hedging). De meest eenvoudige vorm is om 
de (eventuele) geldlening die ter financiering 
van de verwerving van de buitenlandse 
deelneming is aangetrokken in dezelfde 
valuta te sluiten. Bedrijfseconomisch is 
daarmee sprake van een volledige hedge: 
als de wisselkoers van de vreemde valuta 
daalt, compenseert de daling van de 
eurowaarde van de geldlening de daling 
van de eurowaarde van de deelneming. 
Fiscaal is er echter in principe nog steeds 
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belang in de dochtermaatschappij, 
belast dan wel aftrekbaar. Opvallend 
is dat de staatssecretaris in het 
besluit voorbij gaat aan de vraag of de 
koersresultaten in zoverre wel thuis 
horen bij de belastingplichtige. Het 
directe koersrisico wordt immers in dat 
geval door de dochtermaatschappij 
gelopen. Als de dochtermaatschappij 
niet in Nederland belastingplichtig is, zou 
men met recht kunnen stellen dat het 
fiscale resultaat niet in de Nederlandse 
heffing van vennootschapsbelasting kan 
worden betrokken.

Liquidatieverliezen
Een ander belangrijk onderdeel van 
het nieuwe beleidsbesluit inzake de 
deelnemingsvrijstelling is gewijd aan de 
regeling voor liquidatieverliezen. Zoals 
gezegd zijn liquidatieverliezen aftrekbaar. 
De regeling hiervoor is uitermate technisch 
van karakter. Veel voorschriften dienen 
ertoe om misbruik van de regeling te 
voorkomen. Onder andere is bepaald dat 
voor de te liquideren dochtermaatschappij 
geen recht mag bestaan op een andere 
‘tegemoetkoming’ voor de onverrekende 
verliezen. Volgens de staatssecretaris valt 
daar ook onder een buitenlandse regeling 
op grond waarvan dergelijke verliezen 
aan een ander (concern)lichaam kunnen 
worden overgedragen. Een voorbeeld 
hiervan is de Britse group relief regeling. 
Dat het gebruikmaken van een dergelijke 
faciliteit door een te liquideren Britse 
dochtermaatschappij in de weg kan staan 
aan de aftrekbaarheid van het Nederlandse 
liquidatieverlies is op zichzelf redelijk. Anders 
zouden de verliezen mogelijk dubbel kunnen 
worden vergolden. De staatssecretaris is 
echter van mening dat het liquidatieverlies 
zelfs niet aftrekbaar is als er geen gebruik is 

gemaakt van de buitenlandse group relief 
regeling, terwijl de mogelijkheid daartoe wel 
openstond. Net zoals in de Nederlandse 
fiscale eenheid is het goed voorstelbaar 
dat er overwegende nadelen kunnen zijn 
verbonden aan het gebruikmaken van de 
verliesoverdrachtfaciliteit. Als men daarom 
niet voor toepassing van de regeling kiest 
en Nederland toch de verrekening van 
het liquidatieverlies beperkt, kan het 
liquidatieverlies nergens worden verrekend. 
Men kan terecht de vraag stellen of een 
dergelijke benadering in overeenstemming 
is met de rechtspraak van het Europese 
Hof van Justitie over grensoverschrijdende 
verliesverrekening. Daaruit blijkt immers 
dat Nederland de buitenlandse verliezen 
in aanmerking moet nemen als de lokale 
mogelijkheden zijn uitgeput. Maar zoals 
reeds opgemerkt zal duidelijkheid over de 
validiteit van dit hardvochtige ambtelijke 
standpunt alleen via een fiscale procedure 
bij de (Nederlandse en Europese) rechter 
kunnen worden afgedwongen. 

Mr. M.H.C. Ruijschop
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sprake van een exposure. De waardedaling 
van de deelneming is immers op grond van 
de deelnemingsvrijstelling niet aftrekbaar 
van de winst, terwijl de waardedaling van 
de geldlening (bijvoorbeeld bij aflossing) 
tot belaste winst zou leiden. Bij een 
stijging van de wisselkoers is de latente 
fiscale exposure omgekeerd. Om die 
reden bevat de wettelijke regeling van de 
deelnemingsvrijstelling de mogelijkheid 
om een hedging instrument (zoals de 
valutageldlening) – op verzoek en onder 
voorwaarden – onder het bereik van de 
deelnemingsvrijstelling te laten vallen. 
Om dat te bereiken moet men per 
afdekkingsinstrument een afzonderlijk 
verzoek aan de inspecteur richten. 
Voor belastingplichtigen die veelvuldig 
valutarisico’s afdekken levert dat aanzienlijke 
administratieve lasten op. Om die reden 
voorziet het nieuwe beleidsbesluit in de 
mogelijkheid van een raamovereenkomst 
met de inspecteur. Ook keurt de 
staatssecretaris goed dat een vóór de 
verwerving van de niet-eurodeelneming 
opgebouwde financiële positie in de 
desbetreffende valuta onder het bereik van 
de deelnemingsvrijstelling wordt gebracht, 
mits het verzoek om toepassing van die 
goedkeuring wordt gedaan voordat de 
positie wordt opgebouwd. Onpraktisch is 
het standpunt dat afdekkingsinstrumenten 
die zien op indirecte belangen 
(kleindochtermaatschappijen) niet onder 
de regeling kunnen vallen. Internationaal 
opererende concerns plegen hun 
valutakoersrisico’s op een centrale plek 
in het concern af te dekken, ongeacht 
waar deze koersrisico’s opkomen. Volgens 
de opvatting van de staatssecretaris 
zijn valutakoersresultaten die met het 
afdekkingsinstrument zijn behaald, maar 
geen betrekking hebben op het directe 
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De Hoge Raad heeft onlangs een oordeel geveld over de 
zogenoemde eindheffing excessieve vertrekvergoedingen. 
Na dit arrest blijven nog veel vragen rond deze 
eindheffing onbeantwoord. In deze bijdrage gaan wij op 
de problematiek in.

Hoge Raad legt 
eindheffing excessieve 
vertrekvergoedingen uit

In de loonbelasting is de zogenoemde 
eindheffing excessieve vertrekvergoedingen 
opgenomen. Deze regeling heeft de 
volgende kenmerken.
 • Als de dienstbetrekking van een 
werknemer wordt beëindigd, geldt 
mogelijk een extra werkgeversheffing 
van 75% over het excessieve deel van 
de vergoedingen bij het einde van de 
dienstbetrekking. 

 • De reden van de beëindiging van de 
dienstbetrekking is niet relevant: het kan 
gaan om vrijwillig of gedwongen vertrek, 
intra-concern overplaatsingen, etc. 

 • De heffing komt bovenop de normale 
belasting over de vergoeding die ten 
laste van de werknemer komt. In cijfers: 
als de werkgeversheffing aan de orde is, 
geeft elke netto betaling van €100 aan 
de werknemer een kostenpost voor de 
werkgever van € 364(!) voor de werkgever.

 • Globaal genomen zijn de criteria voor 
toepassing van de heffing als volgt: 
1. het loon van de vertrekkende 

werknemer in 2015 (t-2) overstijgt een 
bedrag van € 540.000; en

2. het loon van de werknemer in 2016, 
2017 en verder is relatief hoog.

Oordeel Hoge Raad
Volgens de wet is geen eindheffing 
verschuldigd over loon dat de werknemer 
heeft genoten ter zake van de uitoefening of 
vervreemding van een aandelenoptierecht, 
dat is toegekend vóór het kalenderjaar 
voorafgaande aan het jaar waarin de 
dienstbetrekking met de werknemer is 
beëindigd. De Belastingdienst stelt dat deze 
uitzonderingsbepaling alleen geldt voor 
opties die onvoorwaardelijk zijn geworden 
voor dat tijdstip. De Hoge Raad wijst dat 
standpunt af. De wettekst is immers 
duidelijk. Alleen de toekenningsdatum 
van de optie is relevant. Het doet niet ter 
zake wanneer de optie onvoorwaardelijk 
is geworden. 

Openstaande vragen 
Hoewel het arrest van de Hoge Raad 
duidelijk is, resteert er nog een aantal 
vraagstukken. Men moet dan denken aan de 
volgende kwesties. 
 • Hoe worden andere rechten, zoals 
Restricted Stock Units (RSUs), Stock 
Appreciation Rights (SARs) en phantom 
shares, die ver voor de datum van vertrek 
en vóór het jaar t-1 zijn toegekend aan een 
werknemer, behandeld? 

 • Hoe wordt loon behandeld waarover 
volgens een belastingverdrag Nederland 
geen heffingsrecht heeft?

 • Hoe wordt loon behandeld dat gericht is 
vrijgesteld onder de werkkostenregeling 
zoals een vergoeding van extraterritoriale 
kosten (30%-regeling)? 

 • In welke situatie eindigt de 
dienstbetrekking van een werknemer, 
met als gevolg de eindheffing voor 
de werkgever? Is dat het geval als 
het arbeidscontract doorloopt en 
de werknemer nog deels actief blijft, 
bijvoorbeeld om zaken over te dragen en 
om stand-by te blijven?

Acht jaar na de invoering van de maatregel 
is er nog steeds veel onduidelijkheid over de 
invulling ervan. In sommige gevallen loont 
het om de eindheffing te bestrijden in een 
procedure. Beter is het om een aanstaand 
vertrek van een werknemer met een hoog 
loon zorgvuldig te regelen, waardoor de 
eindheffing soms kan worden verminderd 
of voorkomen. Op een eindheffing van 75% 
zit immers niemand te wachten. Het is hoe 
dan ook duidelijk dat alertheid bij einde van 
dienstbetrekkingen van personen met een 
vrij hoog salaris op zijn plaats is.

Mr. H.J. Noordenbos 
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19

Taxtueel  | Hoge Raad legt eindheffing excessieve vertrekvergoedingen uit

Excessieve vertrekvergoedingen worden zwaar belast: naast een heffing voor de 
werknemer wordt van de werkgever 75% belasting geheven. Daarnaast is de regeling 
ingewikkeld. Onlangs heeft een evaluatie plaatsgevonden waarover hieronder meer.

De excessieve vertrekvergoeding geëvalueerd

In 2009 is een aantal maatregelen ingevoerd 
met als doel excessieve beloningsprikkels 
te beperken. Op dit moment zijn nog twee 
van deze maatregelen van kracht, te weten 
de pseudo-eindheffing over excessieve 
vertrekvergoedingen in de loonbelasting 
en de zogenoemde lucratief belang heffing 
in de inkomstenbelasting. Voor beide 
maatregelen geldt dat er al vanaf het begin 
de nodige kritiek was op de wijze waarop 
de regelingen zijn vormgegeven. Er was 
toegezegd de regelingen na vijf jaar te 
evalueren. Het heeft echter tot september 
2016 geduurd voordat de langverwachte 
“evaluatie belastingheffing excessieve 
beloningsbestanddelen” verscheen.

Excessieve vertrekvergoedingen 
De pseudo-eindheffing excessieve 
vertrekvergoedingen is sinds 1 januari 2009 
opgenomen in de Wet op de loonbelasting. 
De regeling is alleen van toepassing op 
werknemers met een loon van meer dan 
€ 540.000 (2017). Is dat het geval dan 
wordt op forfaitaire wijze berekend of alle 
beloningen die de betreffende werknemer 
vanaf het jaar vóór beëindiging van de 
dienstbetrekking heeft genoten, leiden 
tot een bedrag dat als excessief wordt 
aangemerkt. De wijze van beëindiging van 
de dienstbetrekking en of er al dan niet een 
ontslagvergoeding wordt betaald is daarbij 
niet relevant. Het excessieve karakter van 
de vertrekvergoeding komt tot uitdrukking 
in de verhouding tussen de hoogte van 
de forfaitair berekende vertrekvergoeding 
en het jaarloon dat hij twee jaar voor 
beëindiging van de dienstbetrekking genoot. 
Hierbij is aangesloten bij een overschrijding 
van de norm uit de Corporate Governance 
Code (vertrekvergoeding van maximaal één 
jaarsalaris) De werkgever is vervolgens 75% 
eindheffing verschuldigd over het forfaitair 
berekende excessieve bedrag. Deze heffing 
komt naast de reguliere loonheffing die de 
werknemer al over het betreffende loon 
betaalt. Ook het proces om aangifte te 

doen van deze pseudo-eindheffing wijkt 
af van de reguliere systematiek (uniforme 
loonaangifte). De werkgever moet namelijk 
een apart formulier aanvragen dat hij 
ingevuld indient bij de Belastingdienst 
Amsterdam. Deze legt vervolgens een 
naheffingsaanslag op. Het doel van deze 
fiscale maatregel is om tot een evenwichtiger 
belastingheffing te komen en bepaalde 
excessieve beloningsbestanddelen te 
ontmoedigen. 

Evaluatie
In de evaluatie is opgemerkt dat gelet op de 
uitvoerbaarheid van de maatregel en het 
voorkomen van ontwijkingsmogelijkheden 
de als excessief kwalificerende 
vertrekvergoeding forfaitair wordt berekend. 
Volgens de evaluatie is de pseudo-
eindheffing excessieve vertrekvergoedingen 
een arbeidsintensieve regeling. Als reden 
hiervoor wordt gegeven dat het generieke 
karakter van de regeling in de fase van 
heffing tot contacten met de inspecteur 
leidt waarbij het wegnemen van (voor-)
oordelen over de regeling de meeste tijd 
in beslag neemt. Als tweede reden voor 
het arbeidsintensieve karakter van de 
regeling wordt aangegeven dat er relatief 
veel bezwaar- en beroepsprocedures over 
de regeling worden gevoerd, vooral sinds 
de verhoging van het tarief van 30% naar 
75%. Tot slot wordt geconcludeerd dat de 
beoogde gedragsveranderingen niet goed 
meetbaar zijn gebleken.

In de evaluatie blijven de echte knelpunten 
van de maatregel zacht gezegd onderbelicht. 
Deze worden weggeschreven met 
de opmerking dat de punten van de 
werkgevers in de wetsgeschiedenis – vaak 
uitgebreid – aan de orde zijn geweest 
en dat dit geen aanleiding vormde de 
regeling aan te passen. Wellicht valt 
hieruit af te leiden dat de staatssecretaris 
niet erg genegen is om de vlijmscherpe 
kanten van de regeling weg te nemen. 

Het feit dat de regeling van toepassing is 
ongeacht de reden van beëindiging van de 
dienstbetrekking leidt ertoe dat ook in geval 
van pensionering, overlijden en vrijwillig 
ontslag van de werknemer de werkgever in 
principe geconfronteerd wordt met deze 
maatregel. Dit ondanks de toezegging 
van de staatssecretaris in 2009 dat een 
oplossing gezocht zou worden voor het 
onbedoelde effect dat de maatregel in geval 
van overlijden heeft. Ook het ontbreken 
van een tegenbewijsregeling en het 
opmerkelijke onderscheid in behandeling 
van optieregelingen en aandelenplannen 
blijven volledig onderbelicht. 

Tot slot
De forfaitaire wijze waarop de regeling 
is ingericht leidt in veel gevallen tot 
uiterst onredelijke uitkomsten. Het is 
dan ook niet vreemd dat werkgevers 
met wisselend succes uiteindelijk via een 
gang naar de rechter hun gelijk proberen 
te halen. Recent heeft een rechtbank 
geoordeeld dat de pseudo-eindheffing 
voor excessieve vertrekvergoedingen voor 
voetbalclubs niet door de beugel kan. 
Hoewel er veel op de onderbouwing van 
die uitspraak aangemerkt kan worden, is 
het bemoedigend om te constateren dat 
deze rechtbank geprobeerd heeft om een 
evident onredelijke regeling te beteugelen. 
Laten we hopen dat de Kamer tijdens de 
parlementaire behandeling van de evaluatie 
tot het inzicht komt dat de regeling in zijn 
huidige vorm te veel overkill in zich heeft. 
Tot die tijd is het zaak dat werkgevers 
zich bewust zijn van de grote financiële 
consequenties die aan deze regeling 
verbonden kunnen zijn

Dr. F.M. Werger
088 288 2991
fwerger@deloitte.nl
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Nieuwe wetgeving voor 
meer transparantie

Transparantie staat (ook) op fiscaal terrein hoog in 
het vaandel: er wordt allerlei wetgeving voorbereid, 
waaronder de zogenoemde UBO-wetgeving en het 
aanleggen van een verplicht aandeelhoudersregister. In 
dit artikel meer over deze thema’s.
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De afgelopen jaren klinkt er internationaal 
steeds meer de roep om toename 
van transparantie. Om fraude tegen 
te gaan, maar ook om structuren voor 
belastingontwijking bloot te leggen. 
De komende tijd zal deze ontwikkeling 
in Nederland ook concreet worden 
gemaakt met de invoering van nieuwe 
wetgeving. Hierna bespreken we drie 
ontwikkelingen op dit gebied: het 
conceptwetsvoorstel UBO-register (Ultimate 
Beneficial Owner), het wetsvoorstel 
centraal aandeelhoudersregister en het 
conceptwetsvoorstel identificatie houders 
aandelen aan toonder.

Conceptwetsvoorstel UBO-register
Eerder berichtten wij al over het aanstaande 
UBO-register. Inmiddels is er op dat gebied 
meer nieuws. De minister heeft een 
conceptwetsvoorstel gepubliceerd waarop 
tot eind april via internet gereageerd kon 
worden. Het conceptwetsvoorstel is de 
nadere uitwerking van de contouren die 
eerder al bekend werden. Bevestigd wordt 
dat het register openbaar toegankelijk is 
en zal worden uitgevoerd door de Kamer 
van Koophandel. Het UBO-register wordt 
onderdeel van het handelsregister en zal 
ook voornamelijk zien op de entiteiten die 
reeds ingeschreven moeten worden in het 
handelsregister. Het trustregister wordt niet 
geïmplementeerd.

Opvallend is dat de hamvraag wie straks 
als uiteindelijk gerechtigde geregistreerd 
moet worden nog onbeantwoord blijft. Dit 
zal worden uitgewerkt in een besluit. De 
tekst daarvan is echter nog niet bekend. 
Uit de memorie van toelichting blijkt tevens 

dat op het ministerie nog gediscussieerd 
wordt of ook het fonds voor gemene 
rekening onder het UBO-register komt te 
vallen. Een fonds voor gemene rekening is 
een rechtsfiguur waarbij de betrokkenen 
gezamenlijk beleggen. Het fonds is met 
name bij vermogende families populair 
voor beheer en bescherming van het 
familievermogen. Wel is duidelijk dat ook 
algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) 
hun uiteindelijk gerechtigden moeten 
registreren. Het probleem daarbij is dat een 
ANBI nu juist geen uiteindelijk gerechtigde 
heeft, omdat het vermogen ten goede 
komt aan het goede doel. Er is dan ook 
onder andere op dit punt een groot aantal 
bezwaren tegen het voorstel ingebracht. 
Het is afwachten hoe met die problematiek 
wordt omgegaan.

Onder omstandigheden kunnen de 
persoonsgegevens van de uiteindelijk 
gerechtigde in het register worden 
afgeschermd. Onder welke voorwaarden 
dat mogelijk is, wordt nog nader 
uitgewerkt. Daarbij wordt waarschijnlijk 
de invulling gekozen dat een verzoek tot 
afscherming moet worden ingediend bij 
de Kamer van Koophandel. Aannemelijk 
moet worden gemaakt dat een van 
de in de richtlijn genoemde situaties 
aan de orde is: blootstelling aan een 
risico op fraude, ontvoering, chantage, 
geweld of intimidatie, minderjarigheid 
of handelingsonbekwaamheid. Bij 
minderjarigheid vindt er dus geen 
automatische afscherming plaats. 
De afscherming houdt in dat de 
persoonsgegevens niet meer voor het 
publiek zichtbaar zijn.

Wetsvoorstel centraal 
aandeelhoudersregister
In januari hebben de Tweede 
Kamerleden Groot en Gesthuizen 
een initiatiefwetsvoorstel ingediend 
voor de instelling van een centraal 
aandeelhoudersregister. Momenteel 
zijn de aandeelhouders van bv’s en niet-
beursgenoteerde nv’s soms moeilijk of 
helemaal niet te achterhalen. Volgens 
de initiatiefnemers worden dergelijke 
entiteiten misbruikt voor financieel-
economische criminaliteit. Het doel van 
het centraal aandeelhoudersregister is 
om dat tegen te gaan door informatie te 
verzamelen en te ontsluiten over aandelen 
en aandeelhouders van bv’s en niet-
beursgenoteerde nv’s. Deze informatie is 
niet openbaar toegankelijk, maar alleen 
te raadplegen door de Belastingdienst en 
andere aangewezen publieke diensten, 
notarissen en bepaalde financiële 
instellingen.

Door het centraal aandeelhoudersregister 
moeten de controle-, toezichts-, 
handhavings- en opsporingsmogelijkheden 
aanzienlijk worden vergroot. Daarnaast 
dient het register bij te dragen aan het 
bevorderen van de rechtszekerheid 
in het rechtsverkeer. Omwille van de 
betrouwbaarheid van de gegevens zal het 
register uitsluitend informatie bevatten 
die door notarissen is ingeschreven en 
afkomstig is uit of betrekking heeft op 
notariële akten. Het belangrijkste verschil 
met het UBO-register is dat het centraal 
aandeelhoudersregister registreert wie 
juridisch gerechtigd zijn tot de aandelen 
van een bv of niet-beursgenoteerde nv, 
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terwijl het UBO-register ook op andere 
entiteiten ziet en juist betrekking heeft op 
de economisch belanghebbenden. Volgens 
de initiatiefnemers hebben beide registers 
elk een toegevoegde waarde en vullen ze 
elkaar aan.

Conceptwetsvoorstel identificatie 
aandelen aan toonder
Een laatste ontwikkeling is het 
conceptwetsvoorstel identificatie houders 
aandelen aan toonder. Een Nederlandse 
nv kan onder het huidige recht zowel 
aandelen op naam als aandelen aan 
toonder uitgeven. Aandelen op naam zijn 
alleen verhandelbaar bij notariële akte. 
Bovendien gaat voor die aandelen het 
hiervoor besproken aandeelhoudersregister 
gelden. Aandelen aan toonder staan 
niet op naam en zijn vrij te verhandelen 
door overdracht van het aandeelbewijs. 
Vanwege dit anonieme karakter vreest 
de wetgever dat toonderaandelen 
gebruikt kunnen worden voor witwassen, 
omkoping, het financieren van terroristische 
activiteiten en het ontwijken van belasting. 
Ook kan de invoering van het centraal 
aandeelhouderregister het gebruik van 
toonderaandelen juist doen toenemen.
Om dit tegen te gaan wordt voorgesteld 
dat aandelen aan toonder straks enkel nog 
worden verhandeld via een effectenrekening 

aangehouden bij een intermediair. Dergelijke 
intermediairs zijn bijvoorbeeld banken of 
beleggingsinstellingen. Daarnaast moeten 
de huidige houders van aandelen aan 
toonder hun stukken inleveren bij een 
intermediair of laten omzetten in aandelen 
op naam. Aangezien de effectenrekening 
op naam staat, zal anonieme overdracht 
van de toonderstukken niet langer mogelijk 
zijn. Opsporingsinstanties kunnen bij de 
intermediairs gegevens van de houders van 
de effectenrekeningen opvragen.

Mr. dr. W.R. Kooiman
088-2887330
rkooiman@deloitte.nl

Taxtueel  | Beleidsbesluit deelnemingsvrijstelling geactualiseerd



24
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De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een viertal zaken over de btw-heffing bij 
privégebruik van de auto van de zaak. Uit de zaken blijkt dat de Nederlandse regeling 
houdbaar is en de lopende bezwaren waarschijnlijk afgewezen zullen worden. Indien 
een belastingplichtige echter niet beschikt over een kilometeradministratie bieden de 
zaken wel mogelijkheden om het privégebruik op andere wijze vast te stellen. Mogelijk is 
dat voor een ondernemer gunstiger dan de toepassing van het door de Staatssecretaris 
vastgestelde forfait

Hoge Raad doet 
einduitspraak in procedures 
auto van de zaak

Regeling voor privégebruik van de auto 
van de zaak
Ondernemers kunnen de btw op kosten 
gemaakt voor een auto van de zaak in eerste 
instantie volledig in aftrek brengen, mits 
de auto wordt gebruikt voor activiteiten 
waarvoor recht op aftrek van voorbelasting 
bestaat. Vervolgens moeten zij aan het 
einde van het (boek)jaar btw aangeven over 
de waarde van het privégebruik. Tot 1 juli 
2011 werd voor de heffing van btw over het 
privégebruik aangesloten bij de bijtelling 
voor de inkomstenbelasting en was sprake 
van een aftrekcorrectie. Sinds 1 juli 2011 
wordt btw geheven via het systeem van 
de fictieve dienst. Als de ondernemer niet 
beschikt over een kilometeradministratie, 
moet hij btw aangegeven ten bedrage van 
2,7% van de cataloguswaarde (inclusief btw 
en BPM) van de auto, dan wel 1,5% (indien 
bij de aankoop van de auto geen btw is 
afgetrokken dan wel de auto langer dan vijf 
jaar in gebruik is).

Indien een ondernemer aan zijn 
werknemers een eigen bijdrage vraagt voor 
het privégebruik is hij gedurende het jaar 
btw verschuldigd over die eigen bijdrage. 
Indien de eigen bijdrage echter lager is dan 
de normale waarde moet de ondernemer 
btw voldoen over de normale waarde. De 
normale waarde houdt in dat moet worden 
vastgesteld welk bedrag de ondernemer ‘in 
de markt’ zou moeten betalen om de auto 
voor privédoeleinden in gebruik te kunnen 
geven aan een werknemer. 

De ondernemer kan ervoor kiezen ook in 
dit geval gedurende het jaar geen btw te 
voldoen over de eigen bijdrage, de btw op 
gemaakte kosten in aftrek te brengen en 
aan het einde van het boekjaar het hiervoor 
genoemde forfait toe te passen.
De toepassing van de nieuwe regeling voor 
privégebruik van de auto vanaf 1 juli 2011 
heeft geleid tot vele bezwaarschriften 
van ondernemers en vervolgens tot een 
viertal procedures. De bezwaarschriften 
zijn op 29 maart 2017 aangemerkt als 
massaal bezwaar, waardoor een collectieve 
afdoening mogelijk is geworden. Op 21 april 
2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan 
in deze vier proefprocedures. 

Houdbaarheid van de nieuwe regeling
In de vier procedures staat met name de 
houdbaarheid van de nieuwe regeling 
centraal. De Hoge Raad oordeelt op alle 
fronten dat de regeling houdbaar is. Met 
name de overwegingen van de Hoge Raad 
over de toepassing van de normale waarde 
zijn hierbij interessant. De regeling mag 
namelijk op grond van de Btw-richtlijn 
alleen worden toegepast in gevallen van 
belastingfraude en belastingontwijking. Dat 
zal bij veel ondernemers niet aan de orde 
zijn. Zij berekenen een eigen bijdrage niet 
in het bijzonder om minder btw te kunnen 
voldoen. De Hoge Raad oordeelt echter 
dat de regeling kan worden toegepast in 
alle gevallen waarin voor het gebruik van 
de goederen over de eigen bijdrage minder 
btw is verschuldigd dan normaliter voor een 
vergelijkbare dienstverrichting zou moeten 
worden betaald aan een zelfstandige (niet 
verbonden) ondernemer.
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Gebruik statistische gegevens
Conform zijn eerdere uitspraak in de zaak 
Van Laarhoven oordeelt de Hoge Raad 
daarnaast dat Nederland gebruik mag 
maken van een forfaitaire regeling. Het feit 
dat dit in bepaalde gevallen leidt tot een 
hogere btw-heffing dan een btw-heffing 
die overeenkomt met het daadwerkelijke 
privégebruik, betekent niet dat in die 
gevallen helemaal geen heffing meer 
over het privégebruik kan plaatsvinden. 
De btw-heffing moet dan louter worden 
verlaagd tot het bedrag dat overeenkomt 
met het daadwerkelijke privégebruik. 
Indien de belastingplichtige niet over 
een kilometeradministratie beschikt 
kan volgens de Hoge Raad de mate van 
privégebruik worden vastgesteld op basis 
van een redelijke schatting. Statistische 
gegevens kunnen hierbij als richtsnoer 
worden gebruikt, maar noodzakelijk of 
doorslaggevend zijn dergelijke gegevens 
niet. Omstandigheden die in aanmerking 
moeten worden genomen bij de 
beoordeling of sprake is van een redelijke 
vaststelling van het privégebruik zijn: de 
aard van de onderneming, de zakelijke 
doeleinden waarvoor de auto binnen die 
onderneming bruikbaar is, de positie en de 
werkzaamheden binnen de onderneming 
van degene die de auto gebruikt en hetgeen 
bekend is omtrent de wijze waarop de 
auto voor privédoeleinden mag worden 
gebruikt of is gebruikt, zoals voor woon-
werkverkeer. Wanneer een beroep wordt 
gedaan op statistische gegevens dient 
aan de hand van deze omstandigheden 
aannemelijk te worden gemaakt dat die 
statistische gegevens in het betreffende 
geval bruikbaar  zijn.

Vervolg
Waarschijnlijk zullen de door ondernemers 
ingediende bezwaarschriften tegen de 
btw-heffing over het privégebruik van 
de auto van de zaak allemaal worden 
afgewezen via een collectieve uitspraak 
op bezwaar. In verband met de door de 
Hoge Raad genoemde mogelijkheid van het 
vaststellen van het privégebruik op basis 
van een redelijke schatting, kan het voor 
ondernemers van belang zijn om te bezien 
of in hun specifieke geval een lagere btw-
heffing over privégebruik aan de orde kan 
zijn. Woon-werkverkeer dient voor de btw 
hierbij wel te worden gezien als privégebruik. 
Hoe deze bewijslevering procedureel gaat 
lopen is momenteel nog onduidelijk

Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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Wat een woning is lijkt veelal wel duidelijk, maar dat blijkt toch 
niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Het belang is groot 
want voor de aankoop van een woning geldt een tarief van 2% 
overdrachtsbelasting. De Hoge Raad heeft beleid ontwikkeld wat 
onder een woning is te verstaan.

Hoge Raad verschaft 
duidelijkheid over verlaagd 
overdrachtsbelastingtarief 
voor woningen
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Het tarief van de overdrachtsbelasting voor 
de verkrijging van woningen en rechten 
waaraan deze zijn onderworpen is per 
1 juli 2012 structureel verlaagd tot 2%. 
De wetgever heeft hierbij het oog gehad 
op onroerende zaken die ten tijde van 
de juridische overdracht naar hun aard 
bestemd zijn voor bewoning. Voor de 
verkrijging van andere onroerende zaken is 
het tarief gehandhaafd op 6%. Het spreekt 
vanzelf dat dit onderscheid tot de nodige 
discussies tussen belastingplichtigen en 
de belastingdienst heeft geleid over het 
antwoord op de vraag wanneer sprake is 
van een woning. Er waren daarover diverse 
procedures aanhangig bij de Hoge Raad. 
In een viertal procedures stond de vraag 
centraal wat onder woning dient te worden 
verstaan voor de heffing van het verlaagde 
2%-tarief. 

Toetsingskader
In navolging van advocaat-generaal Wattel 
heeft de Hoge Raad op basis van de 
wetsgeschiedenis een objectief en praktisch 
criterium vastgesteld voor de beoordeling of 
een onroerende zaak kwalificeert als woning 
voor de heffing van overdrachtsbelasting. De 
Hoge Raad overweegt dat de wetgever in de 
wetgeving omtrent de overdrachtsbelasting 
noch elders nader heeft omschreven wat bij 
de toepassing van dit wettelijk voorschrift 
moet worden verstaan onder ‘woning’. Uit 
de wetsgeschiedenis kan slechts worden 
opgemaakt dat de wetgever voor ogen had 
bij de heffing van overdrachtsbelasting voor 
het lage tarief in aanmerking te laten komen: 
het bouwwerk dat ‘naar zijn aard bestemd is 
voor bewoning’.

Oordeel Hoge Raad
De vraag of de verworven onroerende zaak 
‘naar zijn aard voor bewoning is bestemd’, 
dient te worden beantwoord met toepassing 
van een zo objectief mogelijke maatstaf, 

dat wil zeggen een maatstaf die zoveel 
mogelijk aanknoopt bij de kenmerken van 
het bouwwerk zelf, aldus de Hoge Raad. 
Aansluiting kan daarbij gezocht worden 
bij het doel waarvoor de onroerende zaak 
oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. 
Indien dat doel bewoning is geweest maar 
het bouwwerk nadien is verbouwd om 
het geschikt te maken voor een andere 
vorm van gebruik, kan het alleen worden 
geacht zijn aard van woning te hebben 
behouden indien niet meer dan beperkte 
aanpassingen nodig zijn om het weer voor 
bewoning geschikt te maken. Met een 
pand dat oorspronkelijk is gebouwd voor 
bewoning wordt in dit verband gelijkgesteld 
een pand dat oorspronkelijk voor ander 
gebruik dan bewoning is ontworpen maar 
door latere verbouwing naar zijn aard tot 
woning is bestemd. Indien toepassing van 
deze regels niet leidt tot een duidelijke 
slotsom, komt mede betekenis toe aan 
de eisen of beperkingen die voor het 
(gebruik van het) bouwwerk voortvloeien 
uit publiekrechtelijke voorschriften. 
Het feitelijke gebruik is op zich niet van 
belang evenals definities van woningen in 
andere wetten. 

De Hoge Raad heeft vervolgens de situaties 
in de vier rechtszaken getoetst aan het door 
hem geformuleerde toetsingskader. De 
uitkomst is als volgt:
 • Een als kantoor gebruikte stadsvilla is een 
woning omdat de villa is ontworpen en 
gebouwd als woonhuis. De ingrepen voor 
gebruik als kantoor waren zeer beperkt.

 • Een als tandartsenpraktijk in gebruik 
zijnd hoekhuis is een woning, omdat 
de indeling van de oorspronkelijke 
woning niet is gewijzigd en de keuken- 
en badkamerruimten er nog zijn. 
Van moeizame omkeerbaarheid is 
geen sprake.

 •  Een verbouwde stal is een woning 
vanwege de combinatie van een 
onduidelijke bouwkundige aard na 
de verbouwing en een eigenlijke 
publiekrechtelijke woonbestemming.

 • Een ‘bijna-thuis’ hospice is geen woning 
omdat de weergegeven kenmerken 
van het pand geen andere slotsom 
toelaten dan dat het naar zijn aard is 
bestemd om dienst te doen als een 
verzorgingsinstelling en dus niet als een 
woning. De contractuele relatie van de 
bewoners met de exploitant van het pand 
is daarvoor niet bepalend.

Meer duidelijkheid
Door de arresten van de Hoge Raad 
ontstaat voor de praktijk aanzienlijk meer 
duidelijkheid over de vraag wanneer op 
het moment van de verkrijging sprake is 
van een woning of niet. Het wordt daarmee 
echter ook duidelijk dat te transformeren 
panden die in de markt worden verkocht 
als (toekomstige) woning pas tegen 2% 
overdrachtsbelasting kunnen worden 
verkregen vanaf het moment dat het 
desbetreffende pand is getransformeerd. 
Een verkrijging vóór dat moment is 
belast tegen het gewone tarief van 6%. 
Dat lijkt in strijd met het doel van de 
tariefsverlaging, namelijk het bevorderen 
van de doorstroming op de woningmarkt, 
maar is het gevolg van het door de wetgever 
gekozen criterium ‘naar zijn aard bestemd 
tot bewoning’.
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De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een zaak waarin het gaat om een constructie 
ter vermijding van de heffing van overdrachtsbelasting. Het gaat in deze zaak 
om een belanghebbende die 50% van de aandelen hield in een BV, die voor de 
toepassing van de overdrachtsbelasting aan te merken was als een zogenoemde 
onroerendezaakrechtspersoon (OZR). De Hoge Raad oordeelt dat het leerstuk van fraus 
legis van toepassing is.

Voorkomen verschuldigdheid 
overdrachtsbelasting
Overdrachtsbelasting is verschuldigd 
bij de verkrijging van een in Nederland 
gelegen onroerende zaak. De heffing van 
overdrachtsbelasting zou relatief eenvoudig 
ontweken kunnen worden door niet de 
onroerende zaak over te dragen, maar 
de aandelen in een vennootschap die de 
onroerende zaak bezit. Omdat economisch 
gezien het resultaat daarvan vergelijkbaar 
is, heeft de wetgever dergelijke structuren 
onder de heffing van overdrachtsbelasting 
gebracht. Onder voorwaarden worden 
de aandelen in een vennootschap met 
onroerende zaken zelf als onroerende zaak 
aangemerkt, waarvan de overdracht belast 
is met overdrachtsbelasting.

In deze zaak had de belanghebbende, 
die 50% van de aandelen in een OZR in 
bezit had, de intentie de overige 50% 
van de aandelen over te nemen van 
de andere aandeelhouder. Een directe 
overdracht van dit 50%-belang zou leiden 
tot heffing van overdrachtsbelasting. 
Via een aantal snel opvolgende, 
samenhangende rechtshandelingen, 
vormgegeven door middel van een fusie 
en een aandelenoverdracht, waarbij 
de vrijstellingen voor fusie en voor 
interne reorganisatie werden toegepast, 
verkreeg de onderneming het volledige 
aandelenbelang in de OZR zonder dat 
daarbij overdrachtsbelasting verschuldigd 
werd. De Inspecteur legde echter een 
naheffingsaanslag op met een beroep 
op fraus legis. Met de toepassing van dat 
leerstuk kan bij belastingontwijking die 
ingaat tegen de bedoeling van de wet toch 
geheven worden.

Toch heffing overdrachtsbelasting 
mogelijk
Hof Den Bosch stelt vast dat sprake is van 
een samenstel van rechtshandelingen 
met als einddoel de overdracht van het 
50%-belang aan belanghebbende te 
bewerkstelligen. Verder oordeelt het Hof 
dat de doorslaggevende beweegreden 
voor het verrichten van dit samenstel 
van rechtshandelingen is gelegen in het 
vermijden van overdrachtsbelasting. Het 
Hof oordeelt daarom dat sprake was 
van fraus legis, waardoor moest worden 
geheven alsof belanghebbende gewoon 
direct de 50% aandelen in de OZR zou 
hebben verkregen. Echter, omdat één van 
de dochtervennootschappen van de OZR 
wel vastgoed hield maar desondanks zelf 
niet kwalificeerde als OZR (waardoor bij 
een directe verkrijging van die aandelen in 
die deelneming geen overdrachtsbelasting 
zou zijn verschuldigd), was volgens het Hof 
geen overdrachtsbelasting verschuldigd met 
betrekking tot de onroerende zaken van 
deze deelneming. 

Oordeel Hoge Raad
Volgens de Hoge Raad is 
overdrachtsbelasting verschuldigd met 
betrekking tot de onroerende zaken van de 
desbetreffende deelneming. De constructie 
is namelijk gericht op de verijdeling 
van heffing van overdrachtsbelasting 
die verschuldigd zou zijn geweest 
bij een rechtstreekse verkrijging van 
het 50%-aandelenbelang in de OZR. 
In dat geval zou bij consolidatie ook 
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn 
geweest over de onroerende zaken van 
de desbetreffende dochtervennootschap. 
De heffing moet plaatsvinden naar de 
waarde van alle aan de OZR toegerekende in 
Nederland gelegen onroerende zaken.

Gevolgen voor de praktijk
De uitspraak van de Hoge Raad toont 
aan dat in een geval waarin naar de letter 
van de wet geen overdrachtsbelasting 
is verschuldigd, onder omstandigheden 
dus toch heffing kan plaatsvinden op 
grond van het leerstuk van fraus legis. 
Niet alle methoden ter voorkoming van 
overdrachtsbelasting zijn toegestaan, zo laat 
het oordeel van de Hoge Raad zien

Mr. drs. J. Gruson
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In de zaak MVM oordeelde het Hof van Justitie dat 
een holdingvennootschap die als ondernemer voor 
de btw kwalificeert vanwege verhuuractiviteiten, de 
btw op kosten gemaakt in haar hoedanigheid als 
holdingvennootschap niet in aftrek kan brengen. In 
Nederland is de btw-positie van holdings als MVM 
anders. In verband met een verwachte aanpassing 
van de zogenoemde holdingresolutie is het echter ook 
voor Nederlandse holdings van belang om de btw-
positie onder de loep te nemen en waar nodig actie te 
ondernemen. 

Holdingvennootschap geconfronteerd 
met btw-aftrekbeperking

De zaak MVM
MVM is een dochteronderneming 
van de Hongaarse staat en actief 
in de energiesector. Zij verhuurt 
elektriciteitscentrales en optische 
vezelnetwerken aan derden. Zij heeft een 
aantal deelnemingen die eveneens actief 
zijn in de energiesector. De deelnemingen 
produceren of leveren elektriciteit. MVM 
en haar deelnemingen zijn geen onderdeel 
van een fiscale eenheid btw in Hongarije. In 
haar hoedanigheid als holdingmaatschappij 
heeft MVM kosten gemaakt. Een deel 
van deze kosten zag op het management 
van de groep. Een andere deel had 
betrekking op individuele deelnemingen. 
MVM bracht echter geen managementfee 
in rekening aan haar deelnemingen en 
belastte de kosten die betrekking hadden 
op individuele deelnemingen niet aan die 
deelnemingen door. 

In de procedure is in geschil of MVM de 
btw op die gemaakte kosten in aftrek 
kan brengen. Volgens de Hongaarse 
Belastingdienst kon MVM alleen btw 
in aftrek brengen die rechtstreeks 
en onmiddellijk verband houdt met 
haar verhuuractiviteiten. Voor btw die 
samenhangt met haar holdingactiviteiten 
geldt volgens de Hongaarse Belastingdienst 
geen recht op aftrek. Het Hof van Justitie 
herhaalt in de zaak MVM allereerst zijn 
standaard jurisprudentie over het btw-
ondernemerschap van holdings. Een holding 
die alleen aandelen houdt (een zogenoemde 
zuivere houdster) is geen ondernemer 
voor de btw. Indien de holding zich echter 
direct of indirect mengt in het beheer 
van haar deelnemingen en hiervoor een 
vergoeding ontvangt, kwalificeert zij wel als 
btw-ondernemer. Van ondernemerschap 
wegens inmenging is overigens al sprake 
indien bijvoorbeeld administratieve 

of boekhoudkundige diensten aan de 
deelnemingen worden verricht. Omdat MVM 
weliswaar managementactiviteiten verricht 
voor haar deelnemingen, maar daarvoor 
geen vergoeding ontvangt, kwalificeert 
zij niet als btw-ondernemer voor haar 
holdingactiviteiten. Het feit dat zij daarnaast 
verhuuractiviteiten heeft, maakt dit volgens 
het Hof van Justitie niet anders. Het gevolg 
van dit oordeel van het Hof van Justitie is 
dat MVM de btw op de door haar gemaakte 
kosten in verband met het management 
van de groep niet in aftrek kan brengen. 
Als kosten betrekking hebben op zowel de 
verhuuractiviteit als de holdingactiviteit mag 
de btw deels in aftrek worden gebracht. 
Het Hof van Justitie vindt het moeilijk voor 
te stellen dat de kosten die MVM maakt 
in het kader van haar holdingactiviteiten 
een rechtstreeks en onmiddellijk verband 
hebben met de verhuuractiviteiten als 
geheel beschouwd. De verwijzende rechter 
zal dit echter moeten vaststellen. 
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Positie van Nederlandse 
holdingmaatschappijen
De positie van Nederlandse 
holdingmaatschappijen is anders dan de 
positie van MVM. In de eerste plaats omdat 
een holding als MVM in Nederland een 
fiscale eenheid zou kunnen vormen met 
haar deelnemingen. In Nederland kan een 
beleidsbepalende en sturende holding die 
voor deze taken geen vergoeding ontvangt 
namelijk op basis van de zogenoemde 
holdingresolutie worden opgenomen in een 
fiscale eenheid btw met haar deelnemingen. 
In dat geval zijn de uitgaande prestaties van 
de fiscale eenheid als geheel van belang 
om te bepalen of en in welke mate recht 
op aftrek bestaat voor btw op door de 
holding gemaakte kosten. Als de fiscale 
eenheid geen optie is, kunnen Nederlandse 
holdings mogelijk nog een beroep doen 
op punt 11 van de holdingresolutie. 
Daarin is opgenomen dat een persoon 
die al als btw-ondernemer kwalificeert 
niet zal worden geconfronteerd met een 
beperking van de aftrek wanneer aandelen 
worden gehouden ten behoeve van de 
onderneming. De Belastingdienst legt punt 
11 van de holdingresolutie echter in de 
praktijk regelmatig op een andere manier 
uit, waardoor ook Nederlandse holdings 
kunnen worden geconfronteerd met 
een aftrekbeperking. 

De toekomst voor Nederlandse holdings
Op (niet al te lange) termijn wordt een 
aanpassing van de holdingresolutie 
verwacht. De verwachting is dat de 
holdingresolutie op het punt van de aftrek 
van voorbelasting wordt aangepast, en 
dat holdings die geen vergoedingen in 
rekening brengen aan hun deelnemingen 
voor hun managementactiviteiten te 
maken zullen krijgen met een beperking 
van de aftrek. Het is van belang - waar 
mogelijk - de huidige structuur thans al 
aan te passen om dit risico te voorkomen 
of te beperken. Indien dit mogelijk is 
adviseren wij holdingvennootschappen een 
managementfee in rekening te brengen voor 
hun managementactiviteiten. 

Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
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Om bepaald misbruik in de erfbelasting 
tegen te gaan wilde de wetgever een 
regeling invoeren met onbeperkte 
terugwerkende kracht. Daar steekt de 
rechter evenwel een stokje voor.

Onbeperkte 
navorderingstermijn 
erfbelasting: geen 
terugwerkende kracht 
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Navorderingsbevoegdheid 
Uitgangspunt is dat de inspecteur niet 
zonder meer mag terugkomen op een 
door hem vastgestelde belastingaanslag. 
Daarvoor is nodig dat hij beschikt over 
nieuwe informatie – een nieuw feit – 
waarover hij ten tijde van het opleggen van 
de aanslag nog niet beschikte en waarmee 
hij redelijkerwijs ook niet bekend had 
kunnen zijn. Wanneer een belastingplichtige 
echter opzettelijk onjuiste informatie aan 
de inspecteur verstrekt of opzettelijk de 
juiste informatie achterhoudt, heeft de 
inspecteur geen nieuw feit nodig om tot 
navordering over te gaan. Ook fouten die 
voor de belastingplichtige redelijkerwijs 
kenbaar waren kunnen zonder meer 
worden hersteld. Overigens geldt het 
vereiste van het nieuwe feit niet voor alle 
belastingen. Voor bijvoorbeeld de loon- en 
de omzetbelasting is dit geen vereiste. 

Navorderingstermijn 
De termijn waarbinnen navordering 
mag plaatsvinden, is in de meeste 
gevallen begrensd. Als regel vervalt 
de navorderingsbevoegdheid van de 
inspecteur vijf jaar na afloop van het tijdstip 
waarop de belasting is verschuldigd. Voor 
inkomsten en vermogensbestanddelen 
die in het buitenland zijn opgekomen of 
worden gehouden geldt een verlengde 
navorderingstermijn van twaalf jaar. Sinds 
1 januari 2012 geldt echter een onbeperkte 
navorderingstermijn als buitenlands 
vermogen is verzwegen in de aangifte 
erfbelasting. 

Edelweiss-route
De achtergrond van deze ingrijpende 
maatregel is dat de Tweede Kamer 
bevreesd was voor de zogenoemde 
‘Edelweiss-route’. Daarbij krijgt een 
executeur-testamentair de opdracht 
bepaalde buitenlandse bezittingen van 
de erflater na diens overlijden gedurende 
de verlengde navorderingstermijn van 
twaalf jaar verborgen te houden, om zo 
de heffing van erfbelasting te frustreren. 
Na afloop van deze termijn verleent 
de executeur-testamentair aan de 
erfgenamen alsnog de beschikkingsmacht 
over de buitenlandse bezittingen en 
de fiscus blijft met lege handen achter 
omdat de correctietermijn is verstreken. 
Die ‘route’ is met een onbeperkte 
navorderingstermijn afgesneden. 

Onbeperkte terugwerkende kracht?
Een tot voor kort onbeantwoorde vraag 
was of invoering van de onbeperkte 
navorderingstermijn ook onbeperkte 
terugwerkende kracht impliceerde. De 
belastingdienst meende van wel en legde 
navorderingsaanslagen op ter zake van 
verkrijgingen die soms al tientallen jaren 
geleden hadden plaatsgevonden. Bij 
de rechtbanken en de gerechtshoven 
ving de inspecteur echter steevast 
bot. Deze rechterlijke colleges hielden 
het ervoor dat de verruiming van de 
navorderingstermijn per 1 januari 2012 
alleen effect had in die gevallen waarin de 

navorderingsbevoegdheid op die datum nog 
niet was vervallen. Met andere woorden, 
de nieuwe wettelijke regeling doet niet 
een reeds verloren gegane bevoegdheid 
herleven. Advocaat-Generaal IJzerman heeft 
zich in december 2016 in een door hem 
genomen conclusie bij het oordeel van de 
lagere rechters aangesloten. 

Hoge Raad 
In maart 2017 heeft ook de Hoge Raad 
zich over deze kwestie uitgelaten. In de 
desbetreffende zaak ging het om een 
belastingplichtige die in februari 2014 in zijn 
aangifte inkomstenbelasting melding maakte 
van niet eerder aangegeven vermogen dat 
bij een Zwitserse bank werd aangehouden. 
Dit vermogen was afkomstig uit de 
nalatenschap van zijn in december 1998 
overleden moeder. De inspecteur heeft 
naar aanleiding hiervan met een beroep 
op de onbeperkte navorderingstermijn 
een navorderingsaanslag successierecht 
opgelegd. In geschil was of de inspecteur 
nog wel bevoegd was om na te vorderen, 
aangezien de reguliere navorderingstermijn 
van twaalf jaar voor buitenlands vermogen 
was verstreken.
De Hoge Raad overweegt dat uit de per 
1 januari 2012 gewijzigde wettekst niet 
duidelijk valt op te maken of deze ook 
een navorderingsbevoegdheid schept in 
gevallen waarin de navorderingstermijn 
per die datum reeds was vervallen. Uit de 
wetsgeschiedenis lijkt te kunnen worden 
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opgemaakt dat terugwerkende kracht niet 
is beoogd door de Tweede Kamer. De Hoge 
Raad tekent daarbij aan dat de door de 
staatssecretaris bepleite terugwerkende 
kracht ook de rechtszekerheid zou 
aantasten. Een dergelijke uitleg kan alleen 
worden aanvaard wanneer komt vast te 
staan dat dit uitdrukkelijk de bedoeling van 
de (mede)wetgever is geweest. Dat is hier 
echter geenszins het geval. Het door de 
Staatssecretaris van Financiën ingestelde 
cassatieberoep is daarom ongegrond.

Conclusie
De onbeperkte navorderingstermijn voor 
erfbelasting ter zake van buitenlands 
vermogen heeft de gemoederen de 
afgelopen jaren behoorlijk beziggehouden. 
Het is wat ons betreft een goede zaak dat 
de Hoge Raad de rechtszekerheid van 
belastingplichtigen voorop heeft gesteld 
en geoordeeld heeft dat de wetgever 
duidelijk moet zijn over zijn bedoelingen. 
De onbeperkte navorderingstermijn heeft 
echter wel effect in die gevallen waarin 
de twaalfjaarstermijn per 1 januari 2012 
nog niet verstreken was en uiteraard 
voor erfrechtelijke verkrijgingen van 
buitenlands vermogen die na die datum 
hebben plaatsgevonden. Naar onze 
mening kan ook zonder terugwerkende 
kracht nog steeds worden betwijfeld of 
deze maatregel wel proportioneel is. Wat 

is de rechtvaardiging voor een zo groot 
onderscheid in navorderingstermijn tussen 
de heffing van inkomstenbelasting over 
inkomsten uit buitenlands vermogen en de 
heffing van erfbelasting over dit vermogen? 
Dit klemt te meer nu de wettelijke termijn 
voor het opleggen van een vergrijpboete is 
gekoppeld aan de navorderingstermijn.

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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De EU-rechtelijke verenigbaarheid van de Nederlandse 
dividendbelasting blijft een bron van discussie. Ook 
recentelijk heeft dit weer tot de nodige ontwikkelingen 
geleid. Deze hebben met name betrekking op situaties 
waarin een beleggingsmaatschappij is betrokken.

Wederom prejudiciële vragen 
over de dividendbelasting

Beleggingsinstelling en Moeder-
dochterrichtlijn
Binnen de EU heeft harmonisatie 
van wetgeving plaatsgevonden op 
het gebied van grensoverschrijdende 
dividenduitkeringen. Op grond van 
de Moeder-dochterrichtlijn moet een 
kwalificerende dividenduitkering in 
de bronstaat worden vrijgesteld van 
bronbelasting en moet de lidstaat van 
ontvangst de dividenduitkering vrijstellen bij 
de moedervennootschap. Er is sprake van 
een kwalificerende dividenduitkering als aan 
een aantal voorwaarden is voldaan:
 • Beide vennootschappen hebben een 
kwalificerende rechtsvorm, zoals een bv 
of een nv. 

 • Beide vennootschappen zijn fiscaal 
gevestigd in een EU-lidstaat. 

 • Beide vennootschappen zijn onderworpen 
aan een expliciet opgenomen vorm van 
vennootschapsbelasting zonder daarvan 
te zijn vrijgesteld.

 • Er is sprake van een (direct of 
indirect) belang van ten minste 10% 
van de moedermaatschappij in de 
dochtervennootschap.

De vraag kon worden gesteld of een 
Nederlandse fiscale beleggingsinstelling 
(FBI) voldoet aan het derde criterium. Een 
FBI is immers subjectief onderworpen 
aan de heffing van de Nederlandse 

vennootschapsbelasting, maar het 
tarief bedraagt 0%. Effectief is een FBI 
derhalve geen vennootschapsbelasting 
verschuldigd. De vraag is of de subjectieve 
onderworpenheid voldoende is om aan de 
derde voorwaarde te voldoen. Het Hof van 
Justitie oordeelde eerder van niet. Omdat 
de ontvangen dividenden effectief onbelast 
blijven bij de FBI is niet aan het derde 
criterium voldaan. Dit vloeit volgens het 
Hof van Justitie ook voort uit het ontbreken 
van dubbele belasting bij de FBI; door het 
0%-tarief bij verplichte dooruitdeling vindt 
bij de FBI geen dubbele heffing plaats. Een 
dividenduitkering door of aan een FBI valt 
daardoor ook niet binnen het bereik van de 
Moeder-dochterrichtlijn, waardoor op een 
dergelijke dividenduitkering bronbelasting 
mag worden ingehouden. 

Fundamentele vrijheden
Wanneer een dividenduitkering niet binnen 
het bereik van de Moeder-dochterrichtlijn 
valt betekent dit echter niet dat 
onderscheid mag worden gemaakt tussen 
binnenlandse en grensoverschrijdende 
dividenduitkeringen. Dit is in beginsel 
namelijk in strijd met de fundamentele 
verkeersvrijheden, zoals de vrijheid van 
vestiging en het vrije kapitaalverkeer. De 
Hoge Raad heeft enkele jaren geleden in 
een tweetal zaken geoordeeld dat een 
dividenduitkering aan een buitenlands 
beleggingsfonds niet hoefde te leiden tot 

een teruggaaf van ten onrechte ingehouden 
dividendbelasting. Dat standpunt 
was door de buitenlandse fondsen 
ingenomen omdat een binnenlandse FBI 
bij dooruitdeling van het dividend aan de 
achterliggende participanten in de FBI, 
een zogenoemde afdrachtvermindering 
van dividendbelasting kreeg en daardoor 
de facto geen dividendbelasting was 
verschuldigd. Buitenlandse fondsen hebben 
geen recht op deze tegemoetkoming, omdat 
zij niet in Nederland in gevestigd zijn. De 
vraag was dus of dat niet in strijd is met 
het EU-recht. De Hoge Raad oordeelde in 
eerste instantie dat het buitenlandse fonds 
niet vergelijkbaar is met een Nederlandse 
FBI omdat het buitenlandse fonds de 
ontvangen dividenden niet binnen acht 
maanden hoefde uit te delen aan haar 
aandeelhouders. Dat is wel noodzakelijk 
om in Nederland als FBI te kunnen 
worden aangemerkt. Bij een gebrek aan 
vergelijkbaarheid hoefde Nederland 
geen dividendbelasting terug te betalen, 
aldus de Hoge Raad. Korte tijd daarna 
oordeelde de Hoge Raad wederom dat 
een dividenduitkering aan een buitenlands 
beleggingsfonds niet hoefde te leiden 
tot teruggaaf van dividendbelasting. 
Dit keer baseerde de Hoge Raad zich 
op de doelstelling van de Nederlandse 
FBI-regeling. Die bestond er in de ogen 
van de Hoge Raad in de belastingdruk 
op investeringen in Nederlandse 
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vennootschappen hetzelfde te laten zijn, 
ongeacht of deze wordt gedaan via een FBI 
of rechtstreeks. Dit zou de inhouding van 
dividendbelasting op een uitkering aan een 
buitenlands fonds rechtvaardigen. 

Prejudiciële vragen
Omdat de Hoge Raad in beide kwesties de 
zaken afdeed en zich dus niet wendde tot 
het Hof van Justitie bleef onduidelijkheid 
bestaan over de EU-rechtelijke 
houdbaarheid van de dividendbelasting 
bij uitkeringen aan buitenlandse 
beleggingsinstellingen. Recentelijk heeft de 
Hoge Raad echter alsnog een tweetal zaken 
doorverwezen naar het Hof van Justitie. Het 
betrof in beide situaties dividenduitkeringen 
aan buitenlandse beleggingsfondsen 
waarop dividendbelasting werd ingehouden. 
Wanneer de fondsen in Nederland 
gevestigd waren geweest waren zij als 
FBI aan het 0%-tarief onderworpen en 
hoefde geen dividendbelasting te worden 
betaald over dividenduitkeringen aan 
haar aandeelhouders. De Hoge Raad is 
nog steeds van mening dat zijn eerdere 
arresten correct zijn gewezen en dat de 
dividendbelasting niet op grond van het 
EU-recht behoeft te worden teruggegeven. 
Wel ziet de Hoge Raad dat in de literatuur 
discussie wordt gevoerd over de 
juistheid van diens eerdere rechtspraak. 
Doorslaggevend om de twee zaken echter 
naar het Hof van Justitie te verwijzen was 
het feit dat een Deense rechter in een 
vergelijkbare situatie ook prejudiciële 
vragen heeft gesteld. Dit betreft de zaak 
Fidelity Funds. De Hoge Raad meent nu dat 
de juistheid van zijn eerdere arresten niet 
(meer) boven redelijke twijfel verheven is. 

Gevolgen van een arrest
Op dit moment heeft het Hof van Justitie 
nog geen arrest gewezen in de Deense en 
de Nederlandse procedure. Het feit dat 
de Hoge Raad uiteindelijk een prejudiciële 
vraag aan Hof van Justitie heeft gesteld 
is te prijzen. Er ligt immers nog een groot 
aantal vergelijkbare kwesties voor bij 
de rechtbank Zeeland-West-Brabant, of 
nog in de kast of op het bureau bij het 
kantoor Buitenland van de Belastingdienst. 
Een arrest in de onderhavige zakenc 
heeft ongetwijfeld consequenties voor 
al die nog aanhangige zaken. De twee 
doorverwezen zaken hebben betrekking op 
EU-beleggingsfondsen. Wanneer het Hof 
van Justitie zou beslissen dat Nederland 
een teruggaaf van dividendbelasting moet 
verlenen aan deze EU-beleggingsfondsen, 
dan kan dit ook gevolgen hebben voor 
fondsen in niet-EU-lidstaten. Het arrest zal 
immers nagenoeg zeker onder het vrije 
kapitaalverkeer worden gewezen, omdat de 
belangen die de EU-fondsen houden in de 
Nederlandse vennootschappen doorgaans 
gering zijn. Het vrije kapitaalverkeer heeft 
ook werking in relatie tot niet-EU-lidstaten. 
Hierdoor moet een eventuele teruggaaf van 
dividendbelasting worden uitgebreid naar 
niet-EU beleggingsfondsen die Nederlandse 
dividenden hebben ontvangen. Weliswaar 
is ook daar nog een escape denkbaar 
voor de Nederlandse fiscus, namelijk dat 
in niet-EU-situaties beperkingen van het 
kapitaalverkeer in stand mogen blijven als ze 
al bestonden op 31 december 1993, maar 
het is juist dit laatste dat ten aanzien van de 
afdrachtsvermindering problematisch kan 
worden. Die is namelijk pas na die datum 
geïntroduceerd. Voor die tijd bestond 

een andere neutralisatie-mogelijkheid 
voor beleggingsinstellingen, te weten de 
teruggaafregeling. Mogelijk neemt het 
Hof van Justitie, als het hier aan toe komt, 
genoegen met het feit dat de mogelijke 
weigering van teruggaaf bestond voor 1994, 
maar dat alleen de methode verschilde. Hoe 
hier mee moet worden omgegaan is echter 
nog ongewis. Eerst moet belastingplichtige 
zijn procedure in een EU-situatie nog zien 
te winnen. Maar als dat het geval is, blijft er 
van de opbrengst van de dividendbelasting 
voor de Nederlandse staat aanzienlijk 
minder over. Vermoedelijk zo weinig dat 
het de vraag is of het zinvol is de heffing 
te handhaven.

J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Persoonlijke aftrekposten worden doorgaans in de 
woonstaat als aftrekpost in aanmerking genomen. Maar 
soms is dat ook de bronstaat. Het Hof van Justitie heeft 
de spelregels op dit punt onlangs belangrijk aangevuld. 
In deze bijdrage gaan wij daar op in.

Hof van Justitie verplicht tot pro 
rata toerekening persoonlijke 
aftrekposten

Op grond van het internationale 
belastingrecht is het in eerste instantie 
steeds de woonstaat die de persoonlijke 
aftrekposten van een belastingplichtige 
in aanmerking moet nemen. Hierbij moet 
worden gedacht aan aftrekposten die 
verband houden met de persoonlijke 
levenssfeer, zoals alimentatiebetalingen 
aan de gewezen echtgenoot of kosten 
in verband met de opvoeding van de 
kinderen. Het is immers de woonstaat 
van de belastingplichtige die het beste 
in staat is om met dergelijke kosten 
rekening te houden. Binnen de Europese 
interne markt kan dat tot problemen leiden. 
Binnen de interne markt geldt een vrij 
verkeer van personen, namelijk als iemand 
in de ene lidstaat woont maar in een andere 
lidstaat werkt. In dat geval bepalen de regels 
van internationaal belastingrecht dat de 
werkstaat ook de belasting mag heffen over 
het in die werkstaat verdiende inkomen. 
In een dergelijk geval zal ook minder – of 
geen – belastingheffing plaatsvinden in 
de woonstaat van die belastingplichtige, 
waardoor hij ook geen gebruik kan maken 
van aftrekposten die verband houden met 
zijn persoonlijke situatie: een aftrekpost 
sorteert dan immers weinig of geen 
fiscaal effect.

Schumacker
Om die reden heeft het Hof van Justitie in 
het al oude arrest Schumacker geoordeeld 
dat de persoonlijke aftrekposten onder 
omstandigheden niet door de woonstaat 
maar door de werkstaat in aanmerking 
moeten worden genomen. Dat is het geval 
indien de belastingplichtige (i) nagenoeg 
geen inkomen geniet in zijn woonstaat en (ii) 
nagenoeg het gehele gezinsinkomen wordt 
verdiend in de werkstaat. In Schumacker 
betrof het een inwoner van België die 
nagenoeg zijn gehele inkomen in Duitsland 
verdiende, met als gevolg dat Duitsland de 
aftrekposten die het toekende aan inwoners 
van Duitsland ook aan Schumacker moest 
toekennen. Het nagenoeg geheelcriterium 
moet worden vertaald met: ten minste 90%.
In latere arresten werd dit zogenaamde 
Schumackercriterium opgerekt. Ook de 
toekenning van andere draagkracht-
gerelateerde aftrekposten, zoals de 
Nederlandse hypotheekrenteaftrek en 
meer zakelijke kosten zoals hypotheekrente, 
werden onder verwijzing naar het 
Schumackercriterium uitgebreid tot 
niet inwoners. 

De Spaanse voetbalmakelaar
In een recente kwestie moest het Hof 
van Justitie zich opnieuw uitlaten over 
het bereik van het Schumackercriterium. 
Het betrof een in Spanje woonachtige 
belastingplichtige, klaarblijkelijk een 
voetbalmakelaar, die geen inkomen genoot 
in Spanje. Wel had hij inkomsten uit 
buitenlandse vennootschappen: 60% uit 
een Nederlandse besloten vennootschap 
en 40% uit een Zwitserse entiteit. Omdat de 
belastingplichtige geen inkomsten genoot 
uit Spanje had de hypotheekrenteaftrek in 
Spanje geen daadwerkelijk fiscaal effect. 
Daarom claimde belastingplichtige in 
Nederland de hypotheekrenteaftrek voor 
zijn Spaanse woning, voor 60% van het 
bedrag waar een inwoner van Nederland 
recht op had gehad. Toen de Hoge Raad 
over deze kwestie moest beslissen 
verwees hij de zaak naar het Hof van 
Justitie om te oordelen over de reikwijdte 
van het Schumackercriterium. Het Hof 
van Justitie was duidelijk. Aan het eerste 
element van het Schumackercriterium 
was voldaan; belastingplichtige genoot 
immers geen inkomsten in zijn woonstaat. 
Het tweede element, dat nagenoeg het 
gehele gezinsinkomen moest zijn verdiend 
in de werkstaat, moest volgens het Hof 
van Justitie tevens worden opgevat als ‘in 
de werkstaten’. In nagenoeg alle eerdere 



39

Taxtueel  | Hof van Justitie verplicht tot pro rata toerekening persoonlijke aftrekposten

arresten betrof de discussie namelijk 
steeds een feitencomplex waarin sprake 
was van één woonstaat en één werkstaat. 
In onderhavige kwestie was dat anders. 
Wanneer sprake is van diverse werkstaten 
moeten al deze landen naar evenredigheid 
rekening houden met de aftrekposten. Met 
andere woorden: de niet-inwoner krijgt 
dezelfde aftrekposten die een inwoner zou 
krijgen, maar slechts voor het gedeelte 
van het wereldinkomen dat in die lidstaat 
verdiend wordt. Deze verplichting geldt 
uiteraard alleen voor lidstaten. In de kwestie 
van de Spaanse voetbalmakelaar kan 
Zwitserland dus niet worden verplicht om 
ook 40% van de aftrekposten toe te kennen.

Eerdere meerwerkstaten-situaties?
Het nieuwe element in de Schumackerleer 
is derhalve de introductie van de 
evenredigheidsmethode. Het Hof van 
Justitie heeft in een vergelijkbare situatie 
slechts eenmaal eerder te maken gehad 
met de vraag of de werkstaat naar 
evenredigheid rekening moest houden met 
persoonsgebonden aftrekposten. Dat was in 
het arrest De Groot, over de toepassing van 
de Nederlandse breuk ter voorkoming van 
dubbele belasting. In dat geval oordeelde 
het Hof van Justitie echter dat de werkstaten 
niet naar evenredigheid rekening hoefden 
te houden met deze aftrekposten. In die 
kwestie bestond echter wel een groot 
verschil met de onderhavige zaak. In de 
zaak De Groot genoot de belastingplichtige 
wel een deel van zijn wereldinkomen in de 
woonstaat, waardoor niet aan het eerste 
Schumacker-element was voldaan. Het 
Hof van Justitie hoefde zich dan ook niet te 
buigen over de evenredigheidsdiscussie.

Werkbaarheid van het arrest?
De gevolgen van het recente arrest zijn 
groot. Wanneer een belastingplichtige 
nagenoeg geen inkomen geniet in zijn 
woonstaat moeten alle EU-werkstaten 
naar evenredigheid rekening houden met 
de persoonsgebonden aftrekposten. Het 
lijkt er daarmee op dat het Hof van Justitie 
heeft gekozen voor een soort ‘altijd ergens’-
benadering: als de EU-woonstaat geen 
rekening kan houden met de gezinssituatie 
van de belastingplichtige dan moeten de 
EU-werkstaten dat doen. Het arrest is goed 
nieuws voor belastingplichtigen, maar zal 
voor de nodige gefronste wenkbrauwen 
hebben gezorgd bij de lidstaten. Het arrest 
heeft immers vergaande consequenties 
voor de belastingautoriteiten van de 
verschillende lidstaten. De wetgeving van 
de lidstaten is niet ingericht op dergelijke 
‘pro rata’ toepassingen, laat staan dat 
de geautomatiseerde systemen deze al 
aankunnen. Bovendien moet een goed 
beeld kunnen worden geschetst en 
gecontroleerd waaruit het wereldinkomen 
blijkt en – als gevolg daarvan – het aan 
elke afzonderlijke staat toerekenbare 
deel. Dit geldt ook voor het inkomen 
dat buiten de EU wordt verdiend. En die 
vaststelling en controle kan tot praktische 
complicaties leiden.

Kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtige
Specifiek ten aanzien van de Nederlandse 
wetgeving lijkt het arrest gevolgen 
te hebben voor de regeling van de 
kwalificerende buitenlandse belastingplicht. 
Die regeling, die in het leven is geroepen 
om buitenlands belastingplichtigen die 
onder het Schumackercriterium vallen 

recht te geven op aftrekposten, moet 
mogelijk worden herzien. De regeling 
vereist namelijk, onder andere, dat ten 
minste 90% van het wereldinkomen van de 
buitenlands belastingplichtige in Nederland 
wordt verdiend. Nederland gaf met het 
90%-criterium invulling aan het tweede 
element van het Schumackercriterium. 
Nu echter blijkt dat Nederland naar 
evenredigheid rekening moet houden met 
de persoonlijke aftrekposten wanneer 
geen inkomsten worden verdiend in de 
woonstaat, is de gestelde 90%-voorwaarde 
mogelijk niet langer houdbaar. Door het 
recente arrest moet ook een kleiner deel 
kunnen leiden tot aftrek. Tot op heden heeft 
de Nederlandse wetgever echter nog geen 
concrete invulling gegeven aan het arrest. 
Hoewel de bepaling wel ruimte biedt om 
ook belastingplichtigen die minder dan 
90% van het wereldinkomen in Nederland 
genieten aan te merken als kwalificerend 
buitenlandse belastingplichtigen, is nog niets 
opgemerkt over de evenredigheid van de 
toe te passen aftrekposten. Mogelijk heeft 
dit tot gevolg dat ook belastingplichtigen die 
minder dan 90% van hun wereldinkomen in 
Nederland genieten wel hun volledige aftrek 
kunnen benutten in Nederland, hoewel het 
Hof van Justitie slechts lijkt te verplichten 
tot een aftrek naar evenredigheid met het 
inkomen. Hierover zal in de nabije toekomst 
ongetwijfeld nadere regelgeving worden 
uitgegeven. 

J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Wordt een bungalowpark ‘als zodanig geëxploiteerd’ of gaat 
het om individuele bungalows? Over die vraag heeft de rechter 
geoordeeld voor de toepassing van de rioolheffing. Daarover 
gaat deze beschouwing.

Bungalowpark wordt als 
zodanig geëxploiteerd en 
vormt één terrein

Een bungalowpark bestaat uit een perceel 
grond, daarop aangelegde infrastructuur 
en daarop gebouwde eigendommen 
waaronder 181 recreatiewoningen. De 
woningen worden door de gemeente 
Goeree-Overflakkee voor de rioolheffing 
elk aangeslagen voor € 212. De 
belanghebbende in deze zaak meent dat de 
woningen tot één terrein behoren dat, naar 
de omstandigheden beoordeeld, bestemd is 
voor verblijfsrecreatie en als zodanig wordt 
geëxploiteerd. Het tarief bedraagt dan € 
142 per recreatiewoning. De gemeente 
beweert dat het park ‘niet als zodanig wordt 
geëxploiteerd’. De gemeente meent dat voor 
toepassing van het lage tarief het terrein 
bestemd moet zijn voor verblijfsrecreatie 
én als zodanig wordt geëxploiteerd. De 
gemeente betwist de ‘exploitatie als 
zodanig’. De rechtbank volgt de gemeente 
in dit betoog door te oordelen dat 
belanghebbende geen winstoogmerk heeft 
en het terrein daarmee niet exploiteert.

Het Gerechtshof oordeelt echter dat 
voor exploitatie geen winstoogmerk is 
vereist. Ook Advocaat-Generaal IJzerman 
concludeert dat uit de wetsgeschiedenis niet 
volgt dat uitsluitend commerciële exploitatie 
is vereist. 

Hoge Raad
In cassatie voert de gemeente aan 
dat de leden van belanghebbende de 
daadwerkelijke exploitanten zijn en dat het 
terrein daarmee niet door belanghebbende 
als geheel wordt geëxploiteerd. De 
Hoge Raad oordeelt dat deze beperkte 
opvatting geen steun vindt in het recht 
en de wetsgeschiedenis en dat het enkel 
van belang is dat het terrein als zodanig, 
dat wil zeggen ‘overeenkomstig die 
bestemming’ wordt geëxploiteerd. Daarom 
is niet van belang door welke persoon of 
welke personen de exploitatie plaatsvindt. 
Evenmin is van belang aan wie de opbrengst 
van de exploitatie toekomt. 

Betekenis 
Hiermee is niet alleen voor belanghebbende 
onherroepelijk komen vast te staan dat de 
recreatiewoningen op het bungalowpark 
voor de rioolheffing in gemeente 
Goeree-Overflakkee tegen het lagere 
tarief moesten worden aangeslagen, 
maar is ook voor de WOZ-afbakening en 
de onroerendezaakbelastingen meer 
duidelijkheid ontstaan over de bepaling 
‘dat als zodanig wordt geëxploiteerd ’. De 
kwestie raakt namelijk niet alleen de 
rioolbelasting maar ook de heffing van 
onroerende zaakbelasting.

Mr. L.Y. Gramsbergen
088 288 8615
lgramsbergen@deloitte.nl
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De verhuurderheffing is bij verhuurders van woningen een weinig 
populaire heffing. Er wordt dan ook over het bestaansrecht 
geprocedeerd. Daarnaast heeft de wetgever de heffing aangepast. We 
besteden hierna aan enkele aspecten van deze heffing aandacht.

Wijzigingen in de verhuurderheffing

De verhuurderheffing is een belasting die 
wordt geheven van de (juridische) eigenaar 
van voor verhuur bestemde (zelfstandige) 
sociale huurwoningen. De belasting wordt 
naar de situatie op 1 januari geheven 
naar een percentage van de WOZ-waarde 
(2017: 0,536%) en moet voor 1 oktober 
op aangifte worden voldaan. Tegen de 
verhuurderheffing bestond en bestaat de 
nodige weerstand en er wordt dan ook 
volop tegen geprocedeerd. Dit betreft 
bijvoorbeeld de principiële vraag of de 
verhuurderheffing in strijd is met het Eerste 
Protocol bij het EVRM, vanwege het feit dat 
de verhuurderheffing een individuele en 
buitensporige last zou vormen en daardoor 
een ongeoorloofde inbreuk vormt op 
het recht op het ongestoord genot van 
eigendom. Daarnaast wordt over enkele 
technische aspecten geprocedeerd. Hoe 
deze zaken gaan uitpakken is nog bepaald 
ongewis. Wij verwachten overigens niet dat 
de verhuurderheffing in strijd zal zijn met 
het EVRM. Naar aanleiding van een evaluatie 
van de verhuurderheffing zijn enkele 
aanpassingen doorgevoerd. De meeste 
van deze aanpassingen zijn met ingang 
van 1 april 2017 van kracht geworden. 
Andere bepalingen treden in werking 
per 1 januari 2018. 

Nieuwe heffingsverminderingen
In 2014 zijn binnen de verhuurderheffing 
heffingsverminderingen geïntroduceerd. 
In situaties van nieuwbouw en klein- en 
grootschalige verbouw (Rotterdam Zuid), 
sloop en samenvoeging (Rotterdam Zuid 
en krimpgebieden) en transformatie 
(landelijk), kan een heffingsvermindering 
worden verkregen van € 10.000 of 
€ 15.000. Daartoe diende een voorlopige 
investeringsverklaring aangevraagd 
te worden (mogelijk tot en met 2017), 

die na realisatie van de investering kon 
worden gevolgd door een definitieve 
investeringsverklaring. Met deze 
definitieve investeringsverklaring kan de 
belastingplichtige de heffingsvermindering 
verzilveren door op de aangifte een 
vermindering toe te passen op de overigens 
verschuldigde verhuurderheffing. Sinds 
1 april 2014 worden de bedragen van 
de meeste heffingsverminderingen 
verhoogd en/of de termijn voor indiening 
van de aanvraag voor de (voorlopige) 
investeringsverklaring verlengd. Daarnaast 
is een nieuwe heffingsvermindering 
geïntroduceerd, namelijk die voor 
goedkope sociale nieuwbouw (huur tot 
aan de eerste aftoppingsgrens, in 2017 
€ 592,55). Deze geldt landelijk. Wel is de 
hoogte van deze heffingsvermindering 
afhankelijk van het antwoord op de 
vraag of de goedkope nieuwbouw in 
Rotterdam Zuid, in een schaarstegebied 
of elders in Nederland wordt gerealiseerd. 
Voorts is per 1 januari 2017 een aantal 
krimpgemeenten toegevoegd.

Overige aanpassingen
De Regeling vermindering verhuurderheffing 
geeft nadere regels voor de aanmelding 
van de voorlopige en de gerealiseerde 
investering. Als gevolg van de nieuwe 
heffingsvermindering voor de goedkope 
sociale nieuwbouw is ook deze Regeling 
gewijzigd. Daarbij is het belangrijkste 
element dat de verhuurder moet 
verklaren dat de huurprijs lager is en zal 
zijn dan de eerste aftoppingsgrens. Van 
de verhuurder wordt dus een tamelijk 
vergaande verklaring geëist. Voorts 
bevat de Regeling nadere voorschriften 
voor de aanvraag die nodig is om de 
opkoopfaciliteit binnen krimpgebieden 
(zie hierna) te kunnen toepassen. 

Woningcorporaties die als onderdeel 
van een stedelijk vernieuwingsplan 
woningen in krimpgebieden verwerven, zijn 
gedurende een periode van twintig jaren 
geen verhuurderheffing verschuldigd ten 
aanzien van deze woningen. Wel kan in een 
voorkomend geval de heffingsvermindering 
wegens sloop van deze woningen te 
gelde worden gemaakt. Deze wijziging 
geldt voor verwervingen vanaf 1 april 
2017. De heffingsvrije voet wordt met 
ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 
tien naar vijftig huurwoningen. Daardoor 
daalt het aantal belastingplichtigen met 
circa 70%. De verhuurderheffing krijgt 
daardoor steeds meer het karakter van een 
corporatiebelasting. Woningen die op grond 
van de Erfgoedwet als rijksmonument zijn 
aangewezen worden uitgezonderd van het 
begrip ‘huurwoning’, evenals thans reeds 
het geval is voor recreatiewoningen. Deze 
wijziging treedt met ingang van 1 januari 
2018 in werking. Met ingang van 1 januari 
2018 wordt de heffingsgrondslag voor 
de verhuurderheffing (de WOZ-waarde) 
gemaximeerd op € 250.000. Dit bedrag 
wordt jaarlijks gewijzigd met het percentage 
waarmee de gemiddelde WOZ-waarde van 
het vorige jaar is gewijzigd ten opzichte van 
het jaar daarvoor. De achtergrond hiervan 
is vooral gelegen in het feit dat voorkomen 
moet worden dat in de schaarstegebieden 
de verhuurderheffing te hard stijgt, 
waardoor de gewenste investeringen 
worden afgeremd. De aftopping geldt 
overigens landelijk.

Drs. G.J.W. de Ruiter
088 288 0361
GdeRuiter@deloitte.nl
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