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Somber (fiscaal) weer

H
et zit dit jaar met het weer niet mee; 
ik schrijf nu begin augustus en het is 
nog steeds een vrij treurig weerbeeld. 
Voor de doorwerkers onder ons 
- waartoe ik me zelf mag rekenen 

-  overigens een prettige omstandigheid, want er kan 
echt door worden gewerkt. Maar niettemin hoop ik dat 
tegen de tijd dat u dit leest we toch nog een paar mooie 
augustusweken achter de rug hebben.

Ook op het ministerie van Financiën zal men tegen het 
slechte weer geen bezwaar hebben gehad. Naast de 
gebruikelijk ‘klus’ het Belastingplan voor het komende 
jaar in elkaar te zetten, kwam er een stevige partij 
spoedwetgeving bij in de vorm van het Lenteakkoord. 
Inmiddels is het wetsvoorstel daartoe binnen recordtijd 
tot wet verheven; de meeste maatregelen treden 
echter pas ingaande 2013 in werking. Niettemin zijn 
er toch twee belangrijke maatregelen die eerder in 
werking treden. Ten eerste betreft het de definitieve 
verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen 
van 6% naar 2% ingaande 1 juli 2012, het moment 
waarop de tijdelijke verlaging eindigde. Veel zal deze 
maatregel overigens niet helpen ten aanzien van de 
woningmarkt zolang niet duidelijk is wat er structureel 
met de hypotheekrenteaftrek gebeurt. Daarover hierna 
meer. De andere aanpassing betreft de verhoging 
van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% 
ingaande 1 oktober. Opvallend is dat vooral het lage 
tarief ongemoeid is gelaten: opvallend omdat eigenlijk 
algemeen wordt erkend dat het verschil tussen beide 
tarieven zeker niet groter zou moeten worden, hetgeen 
nu dus wel het geval is. Het is dan ook bepaald niet 
ondenkbaar dat daaraan op termijn ook wordt gesleuteld, 
maar daar zal in verkiezingstijd geen partij zich aan willen 
branden.

Een deel van de voorstellen van het voorjaarsakkoord is 
nog onzichtbaar. Ze zijn niet meegenomen in de inmiddels 
in werking getreden wet, maar komen terecht in het 
Belastingplan 2013. Het gaat om de beëindiging van de 
fiscale faciliëring van het woon-werkverkeer, zowel ten 
aanzien van auto’s van de zaak als ten aanzien van de eigen 
auto en openbaar vervoer etc. Het leidt geen twijfel dat 
dit voorstel de gemoederen nog stevig bezig gaat houden. 
Niet alleen omdat onze heilige koe fiscaal echt heilig is, 
maar ook omdat enkele politieke partijen die aanvankelijk 

achter de maatregel stonden daar al weer afstand van 
hebben genomen. Hoewel: dat afstand nemen duurt 
wellicht niet langer dan tot 12 september. We moeten 
immers verder en de afspraken met de Europese Commissie 
over het begrotingsakkoord moeten toch worden 
nageleefd.

Het andere voorstel dat in het Belastingplan 2013 
terecht gaat komen, betreft de beperking van de 
hypotheekrenteaftrek. Kort gezegd, betekent die 
maatregel dat er voortaan alleen recht bestaat op 
deze aftrek indien men een annuïtaire lening heeft en 
daar ook daadwerkelijk annuïtair op aflost. Daarmee 
wordt het bedrag van de jaarlijkse renteaftek voor een 
belastingplichtige steeds kleiner. In het begin sorteert 
de maatregel nog niet veel effect, maar dat neemt 
uiteraard toe naarmate de tijd vordert. Vooralsnog zijn 
er twee kernvragen: geldt de regel ook voor bestaande 
gevallen en blijft het bij deze renteaftrekbeperking? Ik ben 
geen helderziende, maar ik vermoed dat beide vragen 
ontkennend beantwoord zullen worden.

Tot slot dan nog een vrolijk aandachtspuntje voor 
erfgenamen en begiftigden: Rechtbank Breda heeft 
onlangs de Successiewet min of meer om zeep geholpen 
door te oordelen dat nu alleen vererfd of geschonken 
ondernemingsvermogen kan profiteren van een hele hoge 
vrijstelling, dat in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. 
Kortom, iedereen heeft recht op die vrijstelling. Het 
is even wachten of de Hoge Raad er ook zo over 
denkt, maar als dat het geval is en belastingplichtigen 
tekenen nu massaal bezwaar aan tegen de schenk- en 
erfbelasting, dan is de heffing de facto (voorlopig) 
grotendeels afgeschaft. Daarmee presenteert de 
rechtbank de staatssecretaris op een extra tekort dat kan 
oplopen tot circa € 1,6 miljard., de jaarlijkse opbrengst 
van de Successiewet. In dit nummer van Taxtueel leest u 
er meer over.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Schenk- en erfbelasting 

onder vuur

4

Recentelijk heeft Rechtbank Breda geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit 
in de schenk- en erfbelasting in beginsel ook van toepassing is op niet-
ondernemingsvermogen. In deze bijdrage bespreken wij deze uitspraak, die voor 
veel belastingplichtigen van belang is.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen 
is de begiftigde c.q. erfgenaam in beginsel schenk-, 
respectievelijk erfbelasting verschuldigd over de 
waarde van dit vermogen. Sinds 1998 bestaat er 
echter een bedrijfsopvolgingsfaciliteit, op basis 
waarvan een deel van het ondernemingsvermogen 
onder voorwaarden belastingvrij op de verkrijger kan 
overgaan. Eén van die voorwaarden is dat de verkrijger 
de onderneming gedurende vijf jaren voortzet. De 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit is ingevoerd om te voorkomen 
dat de verschuldigdheid van schenk- of erfbelasting zou 
leiden tot liquiditeitsproblemen bij de erfgenaam die 
daarom geld aan de onderneming moet onttrekken en 
aldus de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengt. Het 
spreekt voor zich dat dit laatste niet wenselijk is.
Aanvankelijk bedroeg de vrijstelling 25% van het 
ondernemingsvermogen, om in de loop der jaren 
stapsgewijs verhoogd te worden. Per 2002 gold 
een vrijstelling van 30% die in 2005 werd verruimd 
tot 75%. Thans is de eerste € 1.006.000 aan 
ondernemingsvermogen volledig vrijgesteld en bedraagt 
de vrijstelling voor het meerdere 83%. 

Casus
De uitspraak van Rechtbank Breda heeft betrekking 
op de volgende situatie. Erflater heeft tot 2004 
een landbouwonderneming gedreven. Tot zijn 
ondernemingsvermogen behoorden onder andere 
diverse landbouwgronden, een boerderij met opstallen 
en daarbij behorende landbouwmachines. Na staking 
van deze onderneming heeft erflater de grond aan 
belanghebbende verpacht. In 2007 is erflater overleden. 
Belanghebbende is enig erfgenaam. De inspecteur 
en belanghebbende zijn het er over eens dat de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit naar de letter van de wet 
niet van toepassing is, omdat belanghebbende geen 

ondernemingsvermogen verkrijgt. Belanghebbende stelt 
echter dat hij op grond van het gelijkheidsbeginsel toch 
recht heeft op de faciliteit. Naar zijn mening is het in strijd 
met dit beginsel dat de faciliteit alleen van toepassing is 
op de verkrijging van ondernemingsvermogen. Daarom 
meent hij dat van zijn verkrijging eveneens 75% - het 
percentage dat in het desbetreffende jaar gold - moet 
worden vrijgesteld. De inspecteur weigert evenwel de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit toe te passen.

Oordeel rechtbank
Het gelijkheidsbeginsel vereist dat gelijke gevallen gelijk 
worden behandeld. Daarom onderzoekt de rechtbank 
of de verkrijging van ondernemingsvermogen en de 
verkrijging van ander vermogen voor de heffing van 
erfbelasting zijn aan te merken als gelijke gevallen. De 
rechtbank merkt vervolgens op dat voor de heffing 
van erfbelasting de aard en hoedanigheid van de 
verkrijging niet relevant zijn. Iedere verkrijging krachtens 
erfrecht, dus ongeacht of dit ondernemings-, dan wel 
privévermogen betreft, is dan ook als een gelijk geval aan 
te merken. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit maakt volgens 
de rechtbank dan ook inbreuk op het gelijkheidsbeginsel.
Wanneer gelijke gevallen ongelijk worden behandeld, 
dient daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging 
te bestaan. Het oordeel van de wetgever hierover 
dient geëerbiedigd te worden, tenzij dat van redelijke 
grond ontbloot is. Op fiscaal gebied komt de wetgever 
namelijk een ruime beoordelingsvrijheid toe. In dit geval 
bestaan voor de schending van het gelijkheidsbeginsel 
objectieve rechtvaardigingsgronden, namelijk het 
stimuleren van ondernemerschap en het faciliteren van 
bedrijfsoverdrachten die anders wegens gebrek aan 
voldoende liquide middelen geen doorgang zouden 
vinden. De begunstiging van ondernemingsvermogen 
kan de redelijkheidstoets die de rechtbank vervolgens 
aanlegt echter niet doorstaan. Naar het oordeel van 



5Taxtueel nr 3 • augustus 2012

de rechtbank zijn de grenzen der redelijkheid door de 
feitelijk ongemotiveerde verhoging van de vrijstelling tot 
75% overschreden. Zij vormt dan ook een ongeoorloofde 
discriminatie. Uit het voorgaande concludeert de 
rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook bij de 
verkrijging van niet-ondernemingsvermogen moet worden 
toegepast. Hierbij moet dan, evenals bij de verkrijging 
van ondernemingsvermogen, het verkregen vermogen 
gedurende ten minste vijf jaren worden voortgezet, c.q. 
worden aangehouden. Onder deze voorwaarde hoeft 
belanghebbende over een deel van zijn verkrijging dus 
geen erfbelasting te betalen.

Vervolg
Inmiddels heeft de Belastingdienst aangegeven de 
uitspraak van Rechtbank Breda voor te zullen leggen 
aan een hogere rechter. Het is dan ook de vraag of de 
uitspraak in stand blijft. Het zou betekenen dat voor 
iedere verkrijging krachtens erfrecht een beroep kan 
worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, zodat 
nagenoeg geen schenk- en erfbelasting meer kan worden 
geheven. De belasting wordt dan eigenlijk om zeep 
geholpen. Het is duidelijk dat dit voor de overheid niet 
wenselijk is. Een denkbare oplossing is dat de hoogste 
rechter weliswaar oordeelt dat de ongelijke behandeling 
niet door de beugel kan, maar dat dit nog niet hoeft te 
leiden tot het in het gelijk stellen van belastingplichtigen 
die hierover hebben geklaagd: de rechter kan namelijk ook 
aan de wetgever de opdracht geven de wet zo spoedig 
mogelijk aan te passen. Daarvan is wel eens eerder sprake 
geweest. Dan blijft uiteraard de vraag hoe de wet moet 
worden aangepast. Overigens is het in afwachting van 
het uiteindelijke oordeel wel raadzaam om voor recente 
aanslagen schenk- of erfbelasting ter behoud van rechten 
een bezwaarschrift in te dienen. Dit geldt overigens alleen 
voor de heffing van schenk- en erfbelasting. De uitspraak 
van Rechtbank Breda ziet namelijk niet op de voor de 
inkomstenbelasting geldende bedrijfsopvolgingsfaciliteit. 
Het is echter de vraag of daarvoor de uitspraak ook zou 
kunnen gelden. Wij achten die kans echter niet groot: bij 
de faciliteiten in de inkomstenbelasting wordt de fiscale 
claim bij bedrijfsoverdrachten alleen doorgeschoven 
(uitstel), terwijl bij de schenk- en erfbelasting sprake is van 
afstel. Dat laatste gaat uiteraard veel verder.

L.W.D. Wijtvliet MSc en mr. W.R. Kooiman
088 288 4593 en 088 288 7330
wijtvliet@deloitte.nl en rkooiman@deloitte.nl
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Het kabinet heeft dit voorjaar een stevige 
extra bezuinigingsronde moeten inzetten. 
Een belangrijk deel bestaat uit fiscale 
maatregelen. In deze bijdrage is daarvan 
een overzicht opgenomen.

Op 25 mei 2012 zijn VVD, CDA, D66, GroenLinks en 
ChristenUnie overeengekomen om het begrotingstekort 
van de Nederlandse overheid terug te dringen. De 
uitwerking van een deel van de fiscale maatregelen 
heeft plaatsgevonden in een wetsvoorstel dat inmiddels 
tot wet is verheven. Een ander deel volgt bij het 
Belastingplan 2013; het gaat dan om de inperking van 
de reiskostenregelingen en de aanpassing van aftrek 
van hypotheekrente. De nu getroffen maatregelen gaan 
deels al dit jaar in; een deel treedt in werking ingaande 
2013. Hieronder zijn de maatregelen per belasting kort 
samengevat. 

Begrotingsakkoord

2013
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Inkomstenbelasting 
• De heffingskorting voor groene beleggingen (0,7%) 

en de vrijstelling voor groene beleggingen in box 
3 (€ 56.420) worden gehandhaafd op het huidige 
niveau; eerder was besloten deze regelingen geheel af 
te schaffen, maar dat is nu dus deels teruggedraaid. 
Daar staat tegenover dat de heffingskortingen voor 
sociaal-ethische beleggingen, directe beleggingen in 
durfkapitaal en culturele beleggingen per 1 januari 
2013 vervallen, evenals de voor deze beleggingen 
geldende vrijstellingen in box 3, terwijl afschaffing 
aanvankelijk wat langer zou duren.

• De invoering van de werkbonus per 1 januari 2013 
voor belastingplichtigen die de leeftijd van 60 jaar 
hebben bereikt, gaat niet door.

• De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting 
blijft eenmalig achterwege. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld de tariefschijven en de vrijstellingen in 
2013 niet zullen worden geïndexeerd. 

Loonbelasting
• In 2013 geldt een eenmalige eindheffing van 16% voor 

inhoudingsplichtigen die werknemers in dienst hebben 
die in 2012 loon uit tegenwoordige dienstbetrekking 
hebben genoten van meer dan € 150.000.

• De eindheffing voor bovenmatige vertrekvergoedingen 
wordt per 1 januari 2013 verhoogd van 30% naar 
75%. Deze eindheffing cumuleert met de hierboven 
genoemde eenmalige eindheffing.

Vennootschapsbelasting
• Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 

2013 wordt de aftrek van deelnemingsrente beperkt 
in situaties waarin sprake is van ‘bovenmatige’ 
financiering met geldleningen en de bovenmatige 
deelnemingsrente meer dan € 750.000 per jaar 
bedraagt. Om het ondernemings- en vestigingsklimaat 
zo veel mogelijk te ontzien, tellen investeringen 
in deelnemingen die tot een uitbreiding van de 
operationele activiteiten van de groep leiden 
niet mee bij het bepalen van de hoogte van de 
deelnemingsschuld, tenzij sprake is van kunstmatige 
financieringsconstructies. 

Overdrachtsbelasting
• Het tarief van de overdrachtsbelasting voor de 

verkrijging van woningen is per 1 juli 2012 structureel 
verlaagd tot 2%. 

Omzetbelasting 
• Sinds 1 juli 2012 is op podiumkunsten het verlaagde 

btw-tarief van 6% weer van toepassing. Ook 
de levering en invoer van kunstvoorwerpen en 
voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 
vallen weer onder het verlaagde btw-tarief.

• Het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober 
2012 verhoogd van 19% naar 21%. Op grond van 
overgangsrecht zijn leveringen en diensten die vóór 1 
oktober 2012 worden verricht, nog aan het btw-tarief 
van 19% onderworpen, ook als de facturering pas 
na die datum plaatsvindt. Voor woningen is een 
afzonderlijke overgangsregeling getroffen. Een 
ondernemer die op grond van een vóór 28 april 
2012 gesloten overeenkomst na 30 september 
2012 een woning levert, mag op alle termijnen die 
vóór 1 oktober 2013 vervallen nog het tarief van 
19% in rekening brengen. De verhoging van de 
btw-opbrengst zal in de komende jaren geleidelijk 
worden gecompenseerd door een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid. 

Accijns
• De accijns op sigaretten wordt per 1 januari 2013 

verhoogd met € 0,35 per pakje van 19 stuks. De 
accijns op rooktabak wordt per die datum zelfs 
verhoogd met € 0,60 per pakje van 40 gram.

• De alcoholaccijns wordt per 1 januari 2013 verhoogd. 
Voor bier bedraagt de gebudgetteerde verhoging van 
de accijnsopbrengst 10%, voor wijn (gemiddeld) 15% 
en voor overige alcoholhoudende producten 6%.

Overige maatregelen
De invoering van een bankenbelasting en de verhoging 
van de AOW- en pensioenleeftijd tot (uiteindelijk) 
67 jaar zijn in afzonderlijke wetten geregeld. De 
AOW-leeftijd gaat vanaf 2013 in stappen omhoog naar 
66 en vervolgens naar 67 jaar. De pensioenleeftijd voor 
aanvullende pensioenen gaat in 2014 in een keer naar 67 
jaar.

E.P. Hageman FB
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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De kogel is dan spreekwoordelijk toch eindelijk door de kerk. De AOW-leeftijd 
en de pensioenrichtleeftijd worden verhoogd. Na intrekking van de eerste twee 
wetsvoorstellen (uit 2009 en 2011) en aanhouding van het derde (ook uit 2011), is 
het vierde voorstel dan toch daadwerkelijk omgezet in wetgeving.

Verhoging AOW- en 
pensioenleeftijd

Al vanaf 2013 zal de AOW-leeftijd in stapjes van 
één tot drie maanden per jaar worden verhoogd 
totdat deze in 2023 uitkomt op de 67-jarige leeftijd. 
De pensioenrichtleeftijd, wat neerkomt op de 
pensioenleeftijd waarvoor fiscale faciliteiten worden 
geboden, wordt met ingang van 2014 ineens verhoogd 
naar de leeftijd 67. En daarmee houdt het niet op! Na 
de val van het kabinet in april is tussen de zogenaamde 
Kunduz-partijen het ‘Lente-akkoord’ gesloten omtrent 
de begroting voor het jaar 2013. Doel hiervan was 
om ervoor te zorgen dat het begrotingstekort voor 
2013 niet hoger zou uitkomen dan de norm van 3%. 
Belangrijk onderdeel hiervan is (de kosten van) de 
vergrijzingsproblematiek. Het wetsvoorstel Wet verhoging 
AOW- en pensioenrichtleeftijd is op 5 juni 2012 ingediend 
bij de Tweede Kamer. Vijf weken later, nog net voor 

het zomerreces, hebben beide Kamers aldus ingestemd 
met dit voorstel. Het komt niet vaak voor dat een zo 
omvangrijk en voor burgers ingrijpend wetsvoorstel, in 
een dergelijk tempo door het parlement wordt geloodst.

Wijzigingen AOW-leeftijd
Het pensioen in de eerste pijler wijzigt als volgt. De 
AOW-leeftijd wordt gedurende drie jaren met één maand 
per jaar verhoogd, vervolgens gedurende drie jaren met 
twee maanden per jaar en in 2019 met drie maanden 
zodat deze in dat jaar uitkomt op de 66-jarige leeftijd. 
Ook gedurende de vier jaren daarna wordt deze met 
telkens drie maanden verhoogd zodat de AOW-leeftijd 
in 2023 uitkomt op de 67-jarige leeftijd. Onderstaande 
tabel laat de gevolgen hiervan zien voor de verschillende 
geboortedata:

voor 1948 65 jaar

Tussen 1-1-1948 en 30-11-1948 65 jaar + 1 maand

Tussen 1-12-1948 en 31-10-1949 65 jaar + 2 maanden

Tussen 1-11-1949 en 30-9-1950 65 jaar + 3 maanden

Tussen 1-10-1950 en 31-7-1951 65 jaar + 5 maanden

Tussen 1-8-1951 en 31-5-1952 65 jaar + 7 maanden

Tussen 1-6-1952 en 31-3-1953 65 jaar + 9 maanden

Tussen 1-4-1953 en 31-12-1953 66 jaar

Tussen 1-1-1954 en 30-9-1954 66 jaar + 3 maanden

Tussen 1-10-1954 en 30-6-1955 66 jaar + 6 maanden

Tussen 1-7-1955 en 31-3-1956 66 jaar + 9 maanden

Tussen 1-4-1956 en 31-12-1956 67 jaar

Vanaf 1957 wordt later (vanaf 2019) bekend
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Let er hierbij op dat in 2012 de AOW-ingangsdatum is 
gesteld op de 65ste verjaardag, in plaats van de eerste van 
de maand waarin de 65-jarige leeftijd werd bereikt.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting 
van een 65-plusser wordt de AOW-leeftijd ook na 
2023 verder verhoogd. Jaarlijks wordt berekend of de 
AOW-leeftijd verder dient te worden verhoogd. De 
verhoging vindt plaats in stappen van drie maanden 
(waarvoor wel een besluit van het kabinet nodig is). 
Het zou dus in theorie mogelijk kunnen zijn dat de 
AOW-leeftijd al in 2027 uitkomt op de 68-jarige leeftijd, 
al ligt een minder snelle toename meer voor de hand.

De opbouw van AOW vindt plaats gedurende 50 jaren 
(nu nog vanaf de 15- tot de 65-jarige leeftijd). Deze duur 
zal niet wijzigen, maar wel verschuiven (bijvoorbeeld van 
de 16- tot de 66-jarige leeftijd in 2019). Bijzonder effect 
hiervan zal zijn dat, voor de financiering althans, wel meer 
dan 50 jaar premiebetaling mogelijk is.
Om het voor mensen die al in 2013, 2014 of 2015 
AOW-gerechtigd worden iets makkelijker te maken om 
toch met 65 jaar een uitkering in te laten gaan, is een 
voorschotregeling bedacht. Zij kunnen een voorschot op 
hun AOW krijgen. Maar de term voorschot zegt het al: 
het moet korte tijd later wel worden terugbetaald.

Toekomstige verhogingen van de AOW-leeftijd zullen vijf 
jaar van tevoren moeten worden bekendgemaakt. Voor 
de andere wijzigingen geldt een termijn van minimaal één 
jaar.

Wijzigingen pensioenrichtleeftijd
Het tweedepijlerpensioen ondergaat ook 
enkele wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen 
enerzijds de pensioenrichtleeftijd en anderzijds de 
opbouwpercentages.

Mede gezien de nog resterende tijd is besloten de 
pensioenrichtleeftijd niet al op 1 januari 2013 aan 
te passen, maar eerst met ingang van 1 januari 
2014. Hier staat tegenover dat de aanpassing van de 
pensioenrichtleeftijd niet stapsgewijs, maar ineens 
plaatsvindt. Met ingang van 2014 wordt deze gesteld 
op de 67-jarige leeftijd. Ook hiervoor geldt echter dat 
deze jaarlijks, maar dan afhankelijk van de geraamde 

ontwikkeling van de levensverwachting op 65-jarige 
leeftijd, verder kan worden verhoogd. Deze verhoging 
vindt, vanaf 2015, plaats in stappen van één jaar (bij 
besluit kabinet). Het ziet er dan ook naar uit dat de 
AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd definitief zijn 
losgekoppeld.

Omdat de pensioenleeftijd met twee jaar wordt 
verhoogd en ook voldoende opbrengst nodig was 
voor de staatsfinanciën, worden daarnaast ook de 
maximale opbouwpercentages verlaagd. Het maximale 
opbouwpercentage in een eindloonregeling (nu 2%) en 
die voor een middelloonregeling (nu 2,25%) worden met 
0,1%-punt verlaagd naar respectievelijk 1,9% en 2,15%. 

Ook de maximaal mogelijke beschikbare premies 
zullen wijzigingen ondergaan. Ten behoeve van de 
uitvoeringspraktijk heeft de belastingdienst nu al de 
nieuwe premiestaffels bekendgemaakt. Naast de 
verlaging van de maximale premiepercentages is hier ook 
de (nieuwe) leeftijdscategorie 65-67 jaar opgenomen.
Het is niet (fiscaal) verboden om een lagere 
pensioenleeftijd dan de 67-jarige leeftijd te hanteren. 
Zo zou bijvoorbeeld de pensioenleeftijd van 65 jaar 
kunnen worden gehandhaafd, mits de fiscale ruimte 
niet wordt overschreden. Dit houdt in dat in dat geval 
het opbouwpercentage (mogelijk) wel dient te worden 
verlaagd. De belastingdienst heeft hiervan onlangs de (in 
diens ogen toegestane maximum-)opbouwpercentages 
gepubliceerd. Het maximale opbouwpercentage voor een 
middelloonregeling dat volgens de belastingdienst past bij 
de 65-jarige leeftijd bedraagt 1,84%. Een verlaging van 
bijna 20%.

Fiscale oudedagsreserve en het 
derdepijlerpensioen
Ook in de derde pijler (bancaire en niet-bancaire 
lijfrenten) zijn enkele aanpassingen gedaan. Het 
maximum premiepercentage voor aftrek in de 
lijfrentesfeer daalt in 2014, in lijn met de aanpassingen 
in het tweedepijlerpensioen, van 17% naar 15,5%. Dit 
percentage wordt steeds met 0,6%-punt verder verlaagd 
voor ieder jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt 
verhoogd. 
De zogenaamde imputatieregeling wordt ook aangepast. 
Deze regeling houdt in dat bij het berekenen van de 
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(maximale) aftrek rekening wordt gehouden met al in het 
betreffende jaar opgebouwde oudedagsvoorzieningen. 
Gezien de toegenomen levensverwachting en verhoging 
van de pensioenrichtleeftijd gaat deze factor in 2014 van 
7,5 naar 7,2. Deze factor wordt verder verlaagd (met 0,3 
per jaar) wanneer de pensioenrichtleeftijd verder stijgt.

Het maximale percentage voor het doteren aan de fiscale 
oudedagsreserve (FOR) gaat in 2014 van 12% naar 10,9% 
van de winst en wordt verder verlaagd (met 0,4%-punt 
per jaar) wanneer de pensioenrichtleeftijd verder stijgt.

Wat volgt?
Met voornoemde aanpassingen is het kabinet nog niet 
klaar. De effecten van de wijzigingen van de AOW- en 
pensioenrichtleeftijden werken door in vele andere 
wetten en besluiten. Eén voorbeeld hiervan betreft de 
leeftijd waarop het pensioen uiterlijk moet ingaan. Deze 
staat nu nog op 70 jaar, maar het lijkt reëel dat ook deze 
leeftijd naar boven wordt bijgesteld. Hetzelfde geldt 
voor de leeftijd tot waarop aan de FOR kan worden 
gedoteerd (nu nog 65 jaar). En we gaan ervan uit dat 
ook de heffing van de AOW-premie doorloopt tot de 
nieuwe AOW-leeftijd. Deze en vele andere (aanpalende) 
wetten en besluiten dienen te worden aangepast. Om dit 
mogelijk te maken (en een nieuwe gang door de Kamers 
te besparen) is in de wet een noodprocedure opgenomen 
die het kabinet machtigt om dergelijke wijzigingen bij 
algemene maatregel van bestuur aan te passen. 

Werk aan de winkel dus. Maar niet alleen voor het 
kabinet. Ook, of met name, werkgevers zullen de 
komende periode moeten aangrijpen om in overleg te 
treden met hun werknemers, de pensioenuitvoerder en 
pensioenadviseur om zodoende tijdig en weloverwogen 
tot een nieuwe pensioenregeling te komen. Vooral 
wanneer ook met verzekeraars dient te worden 
onderhandeld over de uitvoeringsovereenkomst, kosten, 
etc. is tijdige actie geboden.
Ten slotte nog één klein voorbehoud. Op 12 september 
2012 zijn er nieuwe verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Het is mogelijk dat een andere coalitie besluit 
de wijzigingen ongedaan te maken, al is de kans, alleen 
al gezien de korte tijd tot 1 januari 2013, gering dat dit 
scenario realiteit wordt. Het blijft spannend.

Drs. M.J. Hayes
088 288 3155
mhayes@deloitte.nl
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De belastingdienst heeft in 2005 het (controle)systeem van horizontaal 
toezicht geïntroduceerd. De Commissie Horizontaal Toezicht heeft in juni een 
evaluatierapport hierover gepubliceerd. 

Horizontaal Toezicht –  
Advies Commissie Stevens

Horizontaal toezicht
De controlemechanismen van de belastingdienst zijn 
van oudsher “verticaal” ingericht. Kenmerkend voor 
deze wijze van controle is het achteraf beoordelen van 
de fiscale positie van belastingplichtigen vooral door 
boekenonderzoeken, waardoor de belastingdienst veelal 
in het verleden werkt.

In 2005 is de belastingdienst een pilot gestart met 20 
(zeer grote) ondernemingen, waarbij het systeem van 
horizontaal toezicht is geïntroduceerd. De belastingdienst 
heeft horizontaal toezicht als volgt omschreven:

“Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds 
vertrouwen tussen belastingplichtige en belastingdi-
enst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om 
het recht te handhaven en het vastleggen en naleven 
van wederzijdse afspraken. De onderliggende 
verhoudingen en de communicatie tussen burger en 
overheid verschuiven daarmee naar een meer  
gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan 
bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen 
verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat 
met het gevoel dat handhaving van het recht ook een 
groot goed is.” 

Door de introductie van horizontaal toezicht is er 
een verschuiving zichtbaar in de relatie tussen de 
belastingdienst en de belastingplichtige van hiërarchie 
en controle achteraf naar gelijkwaardigheid en overleg 
vooraf. Na succesvolle afronding van de pilot, is 
horizontaal toezicht inmiddels ingevoerd bij zeer grote 
ondernemingen, vele middelgrote ondernemingen 
en deels binnen het midden- en kleinbedrijf door 
inschakeling van intermediaire organisaties. Hierbij dient 
overigens te worden opgemerkt dat horizontaal toezicht 
binnen de belastingdienst bestaat naast het traditionele 
verticale toezicht. Met name de invoering van horizontaal 

toezicht in het midden- en kleinbedrijf verloopt uiterst 
moeizaam. De belastingdienst heeft mede daarom in 
2011 besloten om de ontwikkelingen rondom horizontaal 
toezicht en de behaalde resultaten te evalueren. Hiertoe 
is de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 
aangesteld (hierna: ‘de Commissie’). De Commissie had 
als opdracht om het horizontaal toezicht te evalueren, 
knelpunten en kwetsbaarheden te signaleren en 
voorstellen te doen voor de verdere ontwikkelingen. 
De bevindingen van de Commissie zijn in juni 2012 
gerapporteerd.

Evaluatie
Het functioneren van horizontaal toezicht blijkt in de 
praktijk uiteenlopend te zijn. Zo lijkt de invoering van 
horizontaal toezicht bij zeer grote ondernemingen zijn 
vruchten af te werpen. Door het sluiten van individuele 
convenanten en het opzetten van een tax control 
framework is in de basis een goede invulling gegeven aan 
horizontaal toezicht. De Commissie signaleert nog wel 
enkele knel- en aandachtspunten met betrekking tot het 
tax control framework. 
Voor de middelgrote ondernemingen lijkt horizontaal 
toezicht vooralsnog minder gunstig uit te pakken. De 
Commissie Stevens concludeert dat deze ondernemingen 
eigenlijk te klein zijn voor horizontaal toezicht door 
middel van een individueel convenant, maar te groot zijn 
voor horizontaal toezicht door middel van een convenant 
via een financieel dienstverlener. De belastingdienst wil 
dit oplossen door dit segment in 2012 te splitsen. De 
bovenkant van het segment zou dan worden toegevoegd 
aan het segment voor grote ondernemingen. Het restant 
zou worden toegevoegd aan het segment voor het 
midden- en kleinbedrijf. 
Binnen het midden- en kleinbedrijf is horizontaal 
toezicht geïmplementeerd door het sluiten van 
handhavingsconvenanten met financiële dienstverleners, 
waarbij de belastingdienst gebruik maakt van de 
processen van de dienstverleners. De vertrouwensrelatie 
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die kenmerkend is voor horizontaal toezicht ontstaat 
aldus primair tussen de belastingdienst en de 
financiële dienstverleners. Door de grote diversiteit in 
dienstverleners, is het echter mogelijk dat de kwaliteit van 
hun processen – en dus de kwaliteit van het horizontale 
toezicht – niet in alle gevallen voldoende is.

Knelpunten
De Commissie heeft in haar rapport een aantal 
knelpunten benoemd. Zo zijn bij de invoering van 
horizontaal toezicht geen concrete beleidslijnen uitgezet, 
waardoor intuïtie een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Een duidelijkere invulling was hier wellicht op zijn plaats 
geweest. Ook nu nog is een rationeel model gewenst. 
Verder constateert de Commissie dat de cultuuromslag 
van verticaal toezicht naar horizontaal toezicht misschien 
te snel is geweest, waardoor sommige medewerkers van 
de belastingdienst niet voldoende zijn meegegroeid. 

Uit het onderzoek is voorts gebleken dat zowel 
belastingplichtigen, financiële dienstverleners als 
medewerkers van de belastingdienst graag een 
duidelijkere omschrijving zouden willen zien van de 
begrippen die van belang zijn bij horizontaal toezicht. 
Daarnaast kan de meting van de invloed van horizontaal 
toezicht nog verbeterd worden. 

Op juridisch gebied pleit de Commissie voor meer 
transparantie, zodat de belastingdienst een betrouwbare 
onderhandelingspartner kan zijn. Verder dient niet 
uit het oog te worden verloren dat ook het verticale 
toezicht voldoende aandacht verdient. Tot slot dienen 
medewerkers van de belastingdienst voldoende specifieke 
kennis te hebben om horizontaal toezicht succesvol te 
laten zijn.

Adviezen
Het rapport wordt afgesloten met een aantal adviezen 
van de Commissie, waarbij allereerst duidelijkheid 
en consistentie aan de kant van de belastingdienst 
worden genoemd. Horizontaal toezicht zou moeten 
leiden tot een ‘win/win’-situatie, beide partijen zouden 
er beter van moeten worden. Op dit moment is hier 
enkel in het segment voor zeer grote ondernemingen 
sprake van. Er moet dan ook worden gekeken naar de 
segmentafbakening. Verder dient de strategie voor het 

MKB-segment beter te worden uitgewerkt. 

Daarnaast adviseert de Commissie om de effecten van 
horizontaal toezicht beter te meten, zodat deze resultaten 
gebruikt kunnen worden in de verdere ontwikkeling van 
horizontaal toezicht. Ook dient er voldoende aandacht 
voor de medewerkers te zijn, waardoor zij kunnen 
meegroeien.

Conclusie
De Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst is 
ondanks enige op- en aanmerkingen over het algemeen 
positief over de introductie van horizontaal toezicht en 
de hiermee gepaard gaande beleidswijziging van de 
belastingdienst. Door de adviezen van de Commissie ter 
harte te nemen, kan het horizontaal toezicht worden 
verbeterd en ziet het er met het oog op de toekomst al 
met al goed uit. 

Het adagium “Soepel waar het kan, streng waar het 
moet”, zou dan de sleutel tot succes moeten zijn. 

Mr. R.J.M. Frins
088 288 5757
rfrins@deloitte.nl
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Ondanks feitelijke beëindiging van het gebruik van een aan de 
eigen bv ter beschikking gestelde zaak blijft de zogenoemde fiscale 
terbeschikkingsstellingsregeling doorlopen en wel tot de zaak wordt verkocht.

Wel of geen einde aan 
terbeschikkingstelling?

In de terbeschikkingstellings(hierna: tbs)-regeling in 
de inkomstenbelasting zijn onder andere de spelregels 
opgenomen voor de belastingheffing ten aanzien een 
natuurlijk persoon die zaken uit zijn privévermogen ter 
beschikking stelt aan een bv, waarin hij een aanmerkelijk 
belang (globaal gezegd een belang van ten minste 
5%) houdt. Het saldo van opbrengsten en kosten van 
een dergelijke terbeschikkingstelling wordt bij hem 
belast tegen het progressieve tarief in box 1 van de 
inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2011 wordt 12% 
van het aldus berekende resultaat (of het nu positief of 
negatief is) niet belast op grond van de zogenoemde 
tbs-vrijstelling. Feitelijk bedraagt de inkomstenbelasting 
over tbs-resultaat daarmee maximaal 45,8% en dat 
is gelijk aan de maximale inkomstenbelasting over 
ondernemingswinsten.

De tbs-regeling knoopt in eerste instantie aan bij 
het feitelijke moment van ter beschikking stellen van 
zaken. Maar in 2010 heeft de Hoge Raad uitgemaakt 
dat de tbs-regeling ook al van toepassing kan zijn 
voordat de terbeschikkingstelling van start is gegaan. 
In die zaak werd een pand gekocht met het oog op 
terbeschikkingstelling aan de eigen bv. Voordat de 
daadwerkelijk verhuur een aanvang nam, maakte de 
belastingplichtige kosten om het pand geschikt voor de 
verhuur te maken. Door de uitspraak van de Hoge Raad 
konden deze kosten in aanmerking worden genomen 
bij het bepalen van het resultaat voor de tbs-regeling. 
Doorslaggevend hierbij was dat de kosten werden 
gemaakt op een moment dat de terbeschikkingstelling 
weliswaar nog niet was aangevangen, maar wel het 
voornemen bestond om te gaan verhuren. Met deze 
uitspraak staat tot op zekere hoogte vast hoe moet 
worden omgegaan met de aanvang van de tbs-regeling. 

Einde tbs
Recent heeft de Hoge Raad zich ook uitgesproken 
in een zaak waarin het draait om het einde van de 
tbs-regeling. In deze procedure draait het om twee 

broers die een boerderij en landerijen vanuit hun 
privévermogen verpachten aan hun gezamenlijke bv. Door 
onderlinge strubbelingen wordt de pachtovereenkomst 
ontbonden in april 2001. Rond 1 januari 2002 stopt 
ook daadwerkelijk het feitelijk gebruik van de boerderij 
en de landerijen door de bv. In februari 2002 wordt de 
grond (met winst) verkocht aan een projectontwikkelaar. 
De belastingplichtige stelt zich op het standpunt dat 
de landerijen een box 3-bezitting vormen op het 
moment van verkoop aan de projectontwikkelaar en dat 
belastingheffing dus niet aan de orde kan zijn. De Hoge 
Raad was het daar niet mee eens. Volgens de Hoge Raad 
werd de grond na het einde van de terbeschikkingstelling 
aangehouden in afwachting van een geschikt moment 
om het te verkopen. Dit ligt zodanig in het verlengde van 
de terbeschikkingstelling, dat de verkoopwinst ook onder 
de tbs-regeling dient te worden gebracht. 

Bij het tot stand komen van de tbs-regeling heeft de 
wetgever aangegeven dat het tbs-resultaat moet worden 
bepaald aan de hand van de regels die gelden voor het 
winstregime. De Hoge Raad heeft zich in deze zaak dan 
ook (terecht) mede gebaseerd op oude jurisprudentie die 
geldt voor het winstregime. Daarin werd een vergelijkbaar 
oordeel gegeven ten aanzien van een ondernemer 
die na staking van zijn onderneming zaken aanhield in 
afwachting van een geschikt moment van verkoop. Ook 
deze zaken gingen toen niet over naar het privévermogen 
voorafgaand aan de verkoop. De beslissing sluit 
bovendien ook aan bij de regeling bij aanvang van de 
tbs-regeling indien het vermogensbestanddeel nog niet in 
gebruik is genomen. Ook die periode behoort, zoals we 
hiervoor zagen, tot het tbs-regime. De Hoge Raad heeft 
zodoende een evenwichtig systeem tot stand gebracht 
waarbij oneigenlijk gebruik lijkt te zijn uitgesloten. 

Drs. M.G.F. Scharrenborg
088 288 1686
mscharrenborg@deloitte.nl
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Villa
Belanghebbende – inmiddels beter bekend als Terror 
Jaap – heeft deelgenomen aan het televisieprogramma 
‘De Gouden Kooi’. Hij woonde samen met de andere 
deelnemers in een villa, waarin hij 24 uur per dag met 
een camera werd gevolgd. De televisiebeelden van de 
deelnemers waren ook 24 uur per dag via de media 
voor het publiek toegankelijk. Degene die het langst in 
de villa zou verblijven, zou het programma winnen en 
de villa gratis krijgen. De producent van het programma 
betaalde aan belanghebbende € 1000 voor iedere maand 
die hij in de Gouden Kooi doorbracht. Belanghebbende 
is uiteindelijk via sms-stemming aangewezen als winnaar 
van het programma en heeft daarmee de hoofdprijs, 
de villa ter waarde van € 1.351.000, gekregen. De 
televisieproducent heeft op de prijs bijna € 454.000 aan 
loonbelasting ingehouden. Belanghebbende was het 
hiermee niet eens en heeft hiertegen bezwaar gemaakt. 

Hoofdprijs ‘De Gouden Kooi’: ‘kansspel’ of ‘loon’? 

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat de 
prijs die de winnende deelnemer aan het 
televisieprogramma ‘De Gouden Kooi’ 
ontving, loon uit dienstbetrekking vormt. 
Over de totale prijs is derhalve terecht 
loonbelasting ingehouden en afgedragen.
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De rechtbank en het hof kwamen tot het oordeel 
dat de overeenkomst tussen belanghebbende en de 
televisieproducent als een arbeidsovereenkomst moet 
worden aangemerkt. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad 
in een zaak ten aanzien van een collega-deelnemer ook al 
dat deze door de deelname aan het televisieprogramma 
in privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam was. 
Door het duidelijke oordeel in deze eerdere zaak is 
door belanghebbende in cassatie bij de Hoge Raad 
dan ook niet meer bestreden dat er tussen hem en de 
televisieproducent sprake was van een dienstbetrekking. 
Het cassatieberoep van belanghebbende beperkte zich 
uitsluitend tot de vraag of de door hem gewonnen 
hoofdprijs als loon uit dienstbetrekking is aan te merken 
of als een prijs uit een kansspel. Bepalend hierbij is of de 
hoofdprijs zozeer zijn grond vindt in de dienstbetrekking 
dat het voordeel als genoten uit de dienstbetrekking moet 
worden aangemerkt.

Kansspel of loon?
Belanghebbende stelt dat indien een prijs zowel loon 
uit dienstbetrekking als een prijs uit een kansspel kan 
vormen, moet worden bepaald uit hoofde waarvan de 
werknemer de prijs ontvangt. Als de oorsprong van de 
prijs niet zozeer zijn grond vindt in de dienstbetrekking, 
maar meer in een door de werkgever georganiseerd 
kansspel, dan is er volgens belanghebbende geen sprake 
van loon. Belanghebbende betoogt dat hij geen invloed 
kon uitoefenen op het winnen van de prijs omdat de 
winnaar uiteindelijk via sms-stemming door het publiek 
werd gekozen. Naar zijn mening moet de prijs daarom 
als een prijs uit een kansspel worden aangemerkt 
en dus niet als loon uit de dienstbetrekking met de 
televisieproducent.

De Hoge Raad is van oordeel dat belanghebbende het 
recht op de prijs ontleende aan de arbeidsovereenkomst 
en niet aan enige andere rechtsverhouding met de 
televisieproducent. Hieruit volgt dat de prijs een 
voordeel vormt die de televisieproducent als werkgever 
heeft verstrekt. Dit voordeel dient dan ook te worden 
aangemerkt als een voordeel dat is genoten uit 
dienstbetrekking. Hierbij is volgens de Hoge Raad niet 
van belang of belanghebbende redelijkerwijs invloed kon 
uitoefenen op de kans om de prijs te winnen.
Door zijn deelname aan het programma maakte 

belanghebbende kans op het winnen van de hoofdprijs. 
De hoofdprijs vindt zijn grond daardoor zozeer in de 
dienstbetrekking dat het voordeel als daaruit genoten 
moet worden aangemerkt.
Met het oordeel dat het er dan niet meer toe doet of 
sprake is van een kansspel, lijkt de Hoge Raad aan te 
geven dat als eenmaal is vastgesteld dat het voordeel uit 
de dienstbetrekking voortvloeit, het niet meer relevant 
is of tevens sprake is van een kansspel. Het kansspel is 
onderdeel van de werkzaamheden die voortvloeien uit 
de overeenkomst die als dienstbetrekking kwalificeert. 
Daarmee is het voordeel uit het kansspel in dit geval 
een voordeel uit de dienstbetrekking en daarmee een 
belast loonbestanddeel. De televisieproducent heeft 
terecht loonbelasting ingehouden en afgedragen over de 
hoofdprijs. 
Dit oordeel is in lijn met een uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep vorig jaar inzake een 
andere deelneemster van dit televisieprogramma. 
De desbetreffende deelneemster had, nadat zij was 
weggestemd uit het programma, een WW-uitkering 
aangevraagd. Het UWV wees deze aanvraag af 
omdat geen sprake zou zijn van een dienstbetrekking. 
De Centrale Raad van Beroep bepaalde echter 
dat de overeenkomst tussen de deelneemster en 
de televisieproducent wel degelijk moest worden 
aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De 
deelneemster kon daarom aanspraak maken op een 
WW-uitkering.

H.C. Peters M.Sc.
088 288 5902
lipeters@deloitte.nl

Hoofdprijs ‘De Gouden Kooi’: ‘kansspel’ of ‘loon’? 
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In plaats van het uitkeren van een bonus (of loon) in geld kunnen werkgevers 
ervoor kiezen om opties op aandelen in de onderneming aan werknemers uit 
te keren. In een recent aan de Hoge Raad voorgelegde zaak was de vraag aan 
de orde of de werkgever aftrek van kosten kon claimen voor het toekennen van 
dergelijke opties aan werknemers.

Geen aftrek voor waardeloze 
werknemersopties

Het toekennen van werknemersopties levert voor 
werknemers een belast voordeel op. Voor de werkgever 
zijn deze (loon)kosten aftrekbaar. In de periode 
van 28 december 2000 tot 1 januari 2005 hadden 
werknemers de keuze tussen heffing ter zake van het 
aandelenoptierecht bij toekenning van het recht, dan 
wel bij uitoefening van de optie. Dit keuzeregime is per 
1 januari 2005 afgeschaft. Heffing vindt thans plaats op 
het moment van uitoefening van de optie, waarbij een 
eventueel eerder door de werkgever aan de werknemer in 
rekening gebrachte optiepremie wordt verrekend. Tevens 
kan de vennootschap die de optie heeft verstrekt op dat 
moment kosten in aftrek brengen op de winst voor het 
bedrag dat als loon wordt aangemerkt.

Casus
In de genoemde recente uitspraak had een vennootschap 
in 2002 werknemersopties toegekend aan een aantal 
van haar werknemers. Uit het optiereglement volgde dat 
de werknemers recht hadden op cumulatief preferente 
aandelen met een preferent dividend van 7%. De 
werknemers kozen voor heffing bij realisatie. De bv nam 
in het jaar van toekenning van de opties een aftrekpost in 
de aangifte vennootschapsbelasting op voor een bedrag 
dat bij de werknemers in aanmerking was genomen 
indien zij niet gekozen hadden voor belastingheffing 
bij realisatie. Op grond van de forfaitaire wettelijke 
berekeningsformule berekende de bv de waarde van 
de toegekende optierechten, zijnde het bedrag van de 
kostenaftrek. 

Toentertijd was het dus mogelijk om heffing (van 
loonheffing) uit te stellen tot het moment van 
uitoefening van de opties, terwijl aftrek van kosten (in 
de vennootschapsbelasting) op grond van de zojuist 
vermelde forfaitaire wettelijke berekeningsformule reeds 

op het moment van toekenning van de opties mogelijk 
was. In casu weigerde de inspecteur de aftrek van de 
kosten. Zowel voor de rechtbank als voor het hof kreeg 
de vennootschap om verschillende redenen geen gelijk 
ten aanzien van haar beroep respectievelijk hoger beroep. 
De rechtbank oordeelde dat aan de opties geen reële 
betekenis toekwam. De cumulatief preferente aandelen 
waarop de optieregeling ziet, delen slechts in de winsten 
die zijn opgekomen na uitoefening van de optie én 
uitgifte van de aandelen. De optiegerechtigden kunnen 
dus niet meedelen in de eerdere winsten/reserves van de 
bv. De uitoefenprijs van de aandelen is bovendien gelijk 
aan de nominale waarde van de preferente aandelen. 
Hieruit leidt de rechtbank af dat de opties zelf geen 
waarde hebben, met als gevolg dat er geen beloning is en 
er voor de kosten ook geen sprake is van (loon)kosten.

Het hof laat de juistheid van het oordeel van de rechtbank 
in het midden en gaat er veronderstellenderwijs vanuit 
dat de optierechten wel een reële betekenis en in beginsel 
dus (enige) waarde hebben. Het hof oordeelt echter dat 
de forfaitaire wettelijke berekeningsformule voor het 
bepalen van de waarde in deze casus niet toegepast 
kan worden. Uit onder andere de wetsgeschiedenis 
van het forfait-artikel blijkt dat deze bepaling is gericht 
op aandelen waarvan vaststaat dat zij recht geven op 
de winstreserves van een vennootschap en waarvan 
de verwachtingswaarde van de opties rechtstreeks 
samenhangt met de waargenomen fluctuaties in het 
eigen vermogen. Omdat de optierechten in dit geval 
betrekking hebben op aandelen die in meer dan één 
opzicht afwijken van de aandelen op basis waarvan 
het forfait tot stand is gekomen, kan deze formule niet 
worden toegepast. Daarnaast is ook niet aannemelijk 
geworden dat de toegekende optierechten een waarde 
hebben die meer dan nihil bedraagt, waardoor het hof 
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oordeelt dat de opties geen waarde hebben en de aftrek 
van kosten daarom ook nihil bedraagt.

Hoge Raad
De Hoge Raad sluit zich aan bij het oordeel van het hof 
dat de gemotiveerde uiteenzetting van de inspecteur 
dat de opties geen waarde hebben plausibel is. De Hoge 
Raad oordeelt dat voor loon sprake moet zijn van een 
voordeel. Dit voordeel ontbreekt, waardoor er geen 
sprake van loon kan zijn. Hierdoor kan de forfaitaire 
wettelijke berekeningsformule (die was opgenomen in 
de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001) ook niet 
worden toegepast en wordt aan de kostenaftrek in de 
vennootschapsbelasting niet toegekomen. Kortom: 
geen voordeel, geen loon en dus geen aftrek in de 
vennootschapsbelasting. Ook overige aangevoerde 

middelen van de bv falen overigens.

Conclusie is dat de bv geen aftrek van toegekende 
werknemersopties in aanmerking mag nemen. Aan de 
andere kant worden de opties ook niet belast aan de kant 
van de werknemer. Overigens is in deze zaak gebleken 
dat er uiteindelijk nimmer opties zijn uitgeoefend. Maar 
dat is misschien ook niet zo verwonderlijk als de opties 
geen waarde hebben. Het lijkt wel of hier sprake was van 
handel in lucht.

S.S. Bongers MSc.
088 288 3896
sbongers@deloitte.nl
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Een regeling waarbij werknemers van 55 jaar en ouder 
in geval van een reorganisatie konden uittreden met 
doorbetaling tot 80% van het laatstgenoten loon, was 
een VUT-regeling. De werkgever was over de uitkeringen 
derhalve de pseudo-eindheffing verschuldigd voor VUT-
regelingen (thans 52%). Dit heeft de Hoge Raad onlangs 
bepaald.

VUT-eindheffing  
bij reorganisatie

Sociale leidraad bij reorganisatie
Het betrof in deze zaak een gemeente die in de Sociale 
leidraad bij reorganisaties een afvloeiingsregeling had 
opgenomen voor werknemers van 55 jaar en ouder. 
Werknemers van deze leeftijd konden in geval van een 
reorganisatie op vrijwillige basis met buitengewoon 
verlof gaan tegen doorbetaling van 80% van het 
laatstgenoten salaris. Zodra de werknemer gebruik kon 
gaan maken van een VUT- of vervroegdpensioenregeling 
werd het dienstverband beëindigd en de VUT- of 
pensioenuitkeringen aangevuld tot 80% van het 
laatstgenoten salaris, uiterlijk tot 65-jarige leeftijd.

In de fiscale wetgeving is bepaald dat VUT-achtige 
regelingen belast worden tegen een tarief van 52% ten 
laste van de werkgever. De bedoeling is te voorkomen 
dat uitkeringen worden toegekend op basis waarvan 
werknemers met vervroegd pensioen kunnen. De vraag 
die nu regelmatig aan de orde is, is wanneer sprake is van 
een dergelijke VUT-achtige regeling. Die vraag rees ook 
ten aanzien van bovenstaande tegemoetkoming.

Regeling vervroegde uittreding
De rechtbank had in deze proefprocedure in eerste 
instantie al geoordeeld dat de 
55-plusregeling als een VUT-regeling moest 
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worden aangemerkt en de werkgever over de 
uitkeringen derhalve eindheffing verschuldigd was. 
De Advocaat-Generaal (hierna: de A-G) heeft tegen 
de rechtbankuitspraak cassatie in het belang der 
wet ingesteld. De A-G heeft hierbij het standpunt 
ingenomen dat als een afvloeiingsregeling, die oudere 
werknemers een overbruggingsuitkering biedt tot 
de pensioeningangsdatum, het gevolg is van een 
reorganisatie, deze regeling niet als een VUT-regeling 
kan worden aangemerkt. Dit zou alleen anders zijn als 
de belastinginspecteur het bewijs kan leveren dat bij de 
reorganisatie alle oudere werknemers worden ontslagen 
of de gelegenheid krijgen om op te stappen. De A-G 
dacht voor dit standpunt ondersteuning te vinden in een 
uitspraak van de Staatssecretaris van Financiën tijdens 
de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 
waarin de eindheffing voor VUT-regelingen was 
opgenomen. Hierin had de staatssecretaris als voorbeeld 
van een regeling die de facto een VUT is genoemd een 
ontslagvergoeding bij een reorganisatie, waarbij iedereen 
vanaf 59 jaar wordt ontslagen. 

De Hoge Raad was het niet eens met het standpunt van 
de A-G. In de wettelijke definitie van een VUT-regeling 
wordt volgens de Hoge Raad niet van belang geacht 
of sprake is van een reorganisatie en of alle oudere 
werknemers worden ontslagen of gelegenheid krijgen om 
op te stappen. Dit betekent volgens de Hoge Raad dat er 
niet vanuit kan worden gegaan dat, behoudens in geval 
van tegenbewijs door de inspecteur, bij een reorganisatie 
géén sprake is van een VUT-regeling en derhalve geen 
eindheffing verschuldigd is. 

Overgangsrecht niet van toepassing
De Hoge Raad bevestigde daarnaast het oordeel van de 
rechtbank dat de 55-plusregeling uitgaat boven hetgeen 
naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet worden 
geacht voor een VUT-voorziening. De 55-plusregeling 
voorziet in uitkeringen aan werknemers die uittreden 
vanaf 55 jaar. De rechtbank heeft volgens de Hoge Raad 
terecht geoordeeld dat dit ongebruikelijk is op basis 
van een onderzoek naar de 74 meest bekende (pre)
pensioen- en VUT-regelingen, waarin de vroegste leeftijd 
voor uittreden 60 jaar is. Doordat de 55-plusregeling 
ongebruikelijk is, valt deze niet onder het overgangsrecht 
voor op 31 december 2004 bestaande VUT-regelingen. 

Voor onder het overgangsrecht vallende VUT-regelingen 
is onder voorwaarden geen eindheffing verschuldigd. 
De Hoge Raad bevestigde hiermee dat de desbetreffende 
gemeente over uitkeringen uit de 55plus-regeling de 
eindheffing voor VUT-regelingen verschuldigd was. 

Beleid belastingdienst
De Staatssecretaris van Financiën heeft in 2005 in een 
besluit kwalitatieve criteria opgenomen aan de hand 
waarvan kan worden beoordeeld of een financiële 
regeling bij ontslag in feite een VUT-regeling is en in dat 
geval de werkgever hierover eindheffing verschuldigd is. 
In de praktijk kan op dit besluit nog steeds een beroep 
worden gedaan.

In het besluit is aangegeven dat bij (collectief) ontslag in 
verband met een reorganisatie een financiële regeling 
ter compensatie voor (een deel van) het loon dat 
de betrokken werknemers door het ontslag missen 
en als overbrugging naar de volgende baan, niet als 
VUT-regeling wordt aangemerkt. Voorwaarde is dan wel 
dat de vermindering van het personeelsbestand op basis 
van objectieve criteria plaatsvindt, zoals het lifo-systeem 
of het afspiegelingsbeginsel. Daarbij mag niet de intentie 
bestaan ouderen met het oog op vervroegd uittreden te 
ontslaan.

Er zal volgens het besluit ook bij een reorganisatie 
in ieder geval wel sprake zijn van een (vermomde) 
VUT-regeling als het een regeling betreft op grond 
waarvan alle werknemers vanaf een bepaalde leeftijd 
(bijvoorbeeld 55, 60 of 62) de mogelijkheid hebben om 
met financiële ondersteuning uit te treden en tevens 
niet wordt voldaan aan in een besluit van 26 mei 2005 
opgenomen kwantitatieve criteria voor het ontlopen 
van de kwalificatie VUT-regeling. De bewijslast ligt 
hiervoor overigens bij de inspecteur. Ook in situaties 
van een reorganisatie blijft het in ieder geval oppassen 
bij specifieke regelingen voor oudere werknemers als 
onderdeel van een sociaal plan, waarbij andere (lees: 
gunstiger) voorwaarden gelden dan voor de jongere 
werknemers.

Mr. J. Keijzer
088 288 0562
jkeijzer@deloitte.nl
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De 30%-regeling geldt ook voor na vertrek uit 
Nederland genoten inkomsten uit opties, aldus 
besliste onlangs ons hoogste rechtscollege.

Riante belastingfaciliteit 
voor expat ook over nagekomen loon

Tewerkstelling buiten de eigen woonstaat leidt tot 
allerlei extra kosten: dure, vaak dubbele, huisvesting, 
dure internationale scholen voor de kinderen, reiskosten 
enzovoort. Een buitenlandse werknemer in Nederland, 
in de wandeling ook wel “expat” genoemd, wordt 
zo ten opzichte van zijn Nederlandse tegenvoeter 
geconfronteerd met veel extra kosten, de zogenaamde 
“extraterritoriale kosten”. 
Nederland is er trots op een open economie te zijn. Om te 
voorkomen dat waardevolle buitenlandse experts worden 
afgeschrikt door deze extraterritoriale kosten, is er al heel 
lang geleden een speciaal fiscaal regime voor deze expats 
gecreëerd: de 30%-regeling. Onder deze regeling mag 
een expat maar liefst 30% van zijn of haar loon als een 
onbelaste kostenvergoeding ontvangen, juist om deze 
extra kosten op te vangen. 

Kwalificerende expats kunnen op verzoek voor deze 
regeling in aanmerking komen. Niet iedere expat 
kwalificeert: de expat moet aantoonbaar beschikken 
over expertise die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet 
of nauwelijks te vinden is en bovendien meer verdienen 
dan een bepaald, fors, minimum. De regeling is duidelijk 
bedoeld voor de hogere echelons van de arbeidsmarkt. 
Wat daar van zij, tienduizenden expats profiteren van 
deze riante maatregel.

Opties
Onder de 30%-regeling wordt, als gezegd, 30% van het 
loon vrijgesteld om te dienen als vergoeding voor deze 
extraterritoriale kosten. Op zich een simpele regel, ware 
het niet dat het loonbegrip nogal complex is, vooral als 
het gaat om opties, zoals hier.

De casus: een Amerikaan werkte van 2002 tot 2006 in 
Nederland en kwam in aanmerking voor de 30%-regeling. 
Tijdens zijn verblijf hier werden hem aandelenopties 
toegekend als onderdeel van zijn beloningspakket. 
Dergelijke opties kunnen een aanzienlijke waarde 
vertegenwoordigen en dus een aanzienlijk onderdeel van 
het “loon” uitmaken. Hier ging het uiteindelijk om een 
bedrag van meer dan € 2 mln.! 

Het moment waarop dergelijke opties “loon” in de zin 
van de loonbelasting vormen, is nogal een complexe 
zaak. In deze zaak ging het om opties waaraan een 
voorwaarde was verbonden. Welke, dat vermeldt de 
historie niet, maar meestal betreft het de voorwaarde 
dat de werknemer nog in dienst van het concern moet 
zijn op het moment dat hij zijn opties mag uitoefenen. In 
de loonbelasting geldt – althans gold toentertijd – in dit 
geval dat er pas sprake is van “loon” als de voorwaarde 
is vervuld en het loonbestanddeel onvoorwaardelijk is 
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geworden. De opties van deze Amerikaan werden pas 
onvoorwaardelijk in 2006, nadat hij al weer weg was 
uit Nederland. De opties waren toegekend tijdens zijn 
dienstbetrekking in Nederland. Zij werden echter pas 
belastbaar nadat hij alweer uit Nederland vertrokken 
was. Er is dan sprake van een “nagekomen bate uit 
Nederlandse dienstbetrekking”, waar Nederland toch 
over mag heffen, ook al is de belastingplichtige alweer 
geëmigreerd. Nederland hief dan ook loonbelasting 
over het optievoordeel, maar de inspecteur weigerde de 
30%-regeling daarop toe te passen, omdat sprake was 
van een nagekomen bate. 

Dat aandelenopties onder de 30%-regeling vallen, was 
volkomen duidelijk. Dat was al in 2002 uitdrukkelijk in 
een besluit opgenomen. Dat de toekenning van de opties 
betrekking had op de tijd dat de dienstbetrekking in 
Nederland werd vervuld, was, als gezegd, ook volkomen 
duidelijk. Anders had Nederland zelfs helemaal niet 
mogen heffen. 

Het enige been waar de zaak van de fiscus dan nog op 
staat, is dat de opties pas onvoorwaardelijk zijn geworden 
nadat deze Amerikaan Nederland alweer verlaten had. 
Rechtbank, gerechtshof, Advocaat-Generaal en Hoge 
Raad maken unaniem korte metten met dit manke been. 
Nu dit loonbestanddeel toe te rekenen is aan de in 
Nederland verrichtte arbeid, is de 30%-regeling gewoon 
van toepassing, het “nagekomen” karakter doet daar 
niets aan af.

Het valt wel enigszins te begrijpen dat de soms wel heel 
riante beloningen voor expats de ergernis (of jaloezie?) 
van de belastingdienst opwekken. Maar er is ook nog 
zoiets als rechtszekerheid. Dit heeft de rechter hier 
duidelijk hoger in het vaandel staan.

Mr. F. Bracht
088 288 0339
fbracht@deloitte.nl
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Het heeft even geduurd: de totstandkoming van een nieuw belastingverdrag 
tussen Duitsland en Nederland. Het verdrag is vooral in overeenstemming 
gebracht met de andere door Nederland gesloten verdragen. 

Nieuw belastingverdrag tussen 
Nederland en Duitsland

Ondanks het feit dat Duitsland de belangrijkste 
handelspartner van Nederland is, stamt het 
belastingverdrag dat is gesloten tussen Nederland 
en Duitsland nog uit 1959. Het belastingverdrag met 
Duitsland is daarmee het oudste belastingverdrag dat 
Nederland op dit moment kent. Om het belastingverdrag 
met Duitsland meer in overeenstemming te brengen met 
de eisen van deze tijd, is een nieuw belastingverdrag met 
Duitsland ondertekend. Het nieuwe belastingverdrag 
treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2014. 
Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen in het 
nieuwe belastingverdrag besproken en toegelicht.

Vaste inrichting – werkzaamheden in territoriale 
wateren
In het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is een 
artikel opgenomen dat bepaalt wanneer voor de 
toepassing van het belastingverdrag sprake is van een 
vaste inrichting. Het bepalen of er sprake is van een vaste 

inrichting is van belang omdat het heffingsrecht over 
winsten die toerekenbaar zijn aan een vaste inrichting 
worden toegekend aan het land waarin de vaste 
inrichting zich bevindt. Daarnaast kan het hebben van een 
vaste inrichting administratieve verplichtingen met zich 
brengen, zoals het jaarlijks indienen van een aangifte. 
Een belangrijke nieuwe bepaling die in het 
belastingverdrag is opgenomen met betrekking tot de 
vaste inrichting ziet op werkzaamheden buitengaats. 
Bij werkzaamheden buitengaats kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan een Nederlandse onderneming 
die werkzaamheden verricht in de Duitse territoriale 
wateren. Deze werkzaamheden kunnen onder toepassing 
van het nieuwe belastingverdrag al een vaste inrichting 
opleveren indien deze werkzaamheden in een tijdvak van 
twaalf maanden in totaal minimaal 30 dagen in beslag 
nemen. Als gevolg van deze nieuwe bepaling voldoen 
werkzaamheden buitengaats eerder aan het permanentie 
vereiste van een vaste inrichting dan werkzaamheden die 
worden verricht op het vaste land.
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Bronheffing
Evenals het oude belastingverdrag kent ook het nieuwe 
belastingverdrag met Duitsland geen bronheffing op 
rente en royalties. De bronheffing op dividenden mag 
op basis van het nieuwe belastingverdrag maximaal 
5% bedragen indien de ontvangende vennootschap 
ten minste een aandelenbelang van 10% heeft in 
de uitkerende vennootschap. In de praktijk zal de 
bronheffing op dergelijke dividenduitkeringen echter in 
de meeste gevallen niet kunnen worden geëffectueerd 
door toepassing van de Moeder-dochterrichtlijn die een 
bronbelasting verbiedt indien het belang in de dochter 
ten minste 10% bedraagt.
Daarnaast beperkt het nieuwe belastingverdrag 
de bronbelasting op dividenduitkeringen aan 
pensioenfondsen tot maximaal 10%. In andere dan 
de hiervoor genoemde gevallen staat het nieuwe 
belastingverdrag met Duitsland een bronheffing van 15% 
op dividenden toe.

Vermogenswinsten vastgoedvennootschappen
Het heffingsrecht over vermogenswinsten die 
worden behaald met de vervreemding van 
vastgoedvennootschappen wordt in het nieuwe 
belastingverdrag met Duitsland toegewezen aan de 
staat waarin het vastgoed zich bevindt. Voor toepassing 
van het verdrag wordt onder vastgoedvennootschap 
verstaan een vennootschap die meer dan 75% van 
haar waarde ontleent aan onroerende zaken. Hierbij 
worden onroerende zaken waarin het bedrijf van 
de (aandeelhouders van de) vennootschap wordt 
uitgeoefend niet meegerekend.

Hypotheekrenteaftrek voor grensarbeiders
Voor inwoners van Nederland die arbeidsinkomsten 
uit Duitsland verkrijgen, is een compensatieregeling 
opgenomen in het nieuwe belastingverdrag. Op grond 
van deze compensatieregeling kunnen Nederlanders die 
werken in Duitsland gecompenseerd worden in het geval 
dat de Duitse belastingdruk over het inkomen hoger is 
dan de Nederlandse belastingdruk over dit inkomen zou 
zijn. Dit biedt in Duitsland werkende Nederlanders onder 
andere de mogelijkheid om de hypotheekrente die zij zijn 
verschuldigd over de eigen woning in Nederland effectief 
alsnog in aftrek te brengen, ondanks het feit dat zij geen 
arbeidsinkomsten genieten in Nederland.

Pensioenen, lijfrenten en 
socialezekerheidsuitkeringen
Voor pensioenen, lijfrenten en 
socialezekerheidsuitkeringen die het bedrag van € 15.000 
(per jaar) niet te boven gaan, is het heffingsrecht in het 
nieuwe belastingverdrag toegewezen aan de woonstaat 
van de ontvanger van deze uitkeringen. Echter, indien 
het bedrag van € 15.000 in een bepaald jaar wordt 
overschreden, mag ook de zogenaamde bronstaat 
belasting heffen over de uitkeringen. De woonstaat is in 
dit geval verplicht om te voorzien in een voorkoming van 
dubbele belasting.

Procedure voor onderling overleg en arbitrage
In het nieuwe belastingverdrag is een procedure 
opgenomen voor onderling overleg. Dit houdt in dat 
Nederland en Duitsland in overleg kunnen treden indien 
er sprake is van dubbele belastingheffing. In het geval 
Nederland en Duitsland er samen niet in slagen om 
binnen twee jaar overeenstemming te bereiken over 
het wegnemen van dubbele belastingheffing, biedt 
het nieuwe belastingverdrag de belastingplichtige de 
mogelijkheid om te verzoeken om arbitrage. De arbitrale 
uitspraak die hierop volgt, is bindend voor beide landen.

Inwerkingtreding
Zoals hiervoor reeds is aangegeven, zal het nieuwe 
belastingverdrag dat is gesloten tussen Nederland en 
Duitsland naar verwachting per 1 januari 2014 in werking 
treden. Dit gebeurt na ratificatie van het verdrag door 
zowel Nederland als Duitsland. Tijdens de parlementaire 
behandeling van het belastingverdrag die veelal aan 
de goedkeuring van een verdrag voorafgaat, zal meer 
duidelijkheid worden verkregen over de precieze werking 
en uitleg van de verschillende bepalingen in het verdrag.

Drs. J.T.C.M. Coppens
088 288 1872  
Jacoppens@deloitte.nl

A.W. van de Graaff MSc.
088 288 5137
Avandegraaff@deloitte.nl
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Reikwijdte keuzeregeling is 
verruimd waardoor men minder 
snel met een strafheffing wordt 
geconfronteerd.

Keuzeregeling  
voor buitenlands 
belastingplichtigen

Goedkeuring
De staatssecretaris keurt goed dat bij buitenlands 
belastingplichtigen die ten minste 90% van hun inkomen 
in Nederland verdienen en bij wie op grond van de 
keuzeregeling de hypotheekrente in verband met de 
eigen woning in mindering op het inkomen uit werk 
en woning is gekomen, deze negatieve inkomsten 
(de hypotheekrente) in verband met de eigen woning 
niet (in enig jaar) kunnen worden teruggenomen. Dat 
terugnemen van de aftrek kan namelijk plaatsvinden 
indien men niet langer meer opteert voor toepassing 
van de regeling, bijvoorbeeld omdat men in Nederland 
nog maar weinig belastbare inkomsten geniet. De 
tegemoetkoming van de staatssecretaris geldt zowel 
voor de situatie waarin op enig moment niet meer 
wordt gekozen voor de keuzeregeling, dan wel voor 
de situatie dat op enig moment positieve inkomsten uit 
het buitenland worden verworven. Het recht op aftrek 
van hypotheekrente is als gevolg hiervan even “hard” 
geworden als het recht van de in Nederland woonachtige 
belastingplichtige.
De beoordeling of wordt voldaan aan de 90%-eis wordt 
gemaakt aan de hand van het verzamelinkomen (in feite 
het gezamenlijke inkomen) van de belastingplichtige zoals 
dit blijkt uit de opgave op grond van de keuzeregeling. 
Indien sprake is van fiscaal partnerschap waarbij de 
partner ook gekozen heeft voor de keuzeregeling, moet 
van het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens 
worden uitgegaan. Wordt door de partner niet gekozen 
voor de keuzeregeling dan kan de belastingplichtige 
slechts zijn eigen deel van de hypotheekrente in aftrek 
brengen. 

Buitenlands belastingplichtigen met Nederlands inkomen 
kunnen onder voorwaarden in Nederland een beroep 
doen op de zogenoemde keuzeregeling. Met een 
beroep op de keuzeregeling is het voor buitenlands 
belastingplichtigen mogelijk om fiscaal gelijk behandeld 
te worden met een binnenlands belastingplichtige, vooral 
wat betreft aftrekposten. Eén van de voordelen daarvan 
is dat de buitenlands belastingplichtige ook aanspraak 
kan maken op de hypotheekrenteaftrek voor de in het 
buitenland gelegen eigen woning. 
Heet hangijzer binnen deze regeling is dat indien op 
enig moment niet langer wordt geopteerd voor de 
keuzeregeling, dan wel op enig moment ook positieve 
buitenlandse inkomsten worden genoten, de in aftrek 
gebrachte hypotheekrente wordt gecorrigeerd 
(inhaal-/terugnameregeling). Na een uitspraak van Hof 
Den Bosch, waarin werd geoordeeld dat de terugname 
van de hypotheekrenteaftrek in strijd was met het 
Europese Recht, heeft de Staatssecretaris van Financiën 
een besluit uitgebracht. 
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Gevolgen
De Belastingdienst zal de inhaal-/terugnameregeling niet 
langer toepassen voor zover deze regeling ziet op de 
negatieve inkomsten uit eigen woning. Voorwaarde is 
dat in de voorafgaande belastingjaren is voldaan aan de 
90%-eis. Als in de voorafgaande jaren niet wordt voldaan 
aan de 90%-eis blijft de inhaal-/terugnameregeling van 
toepassing. Indien in enkele van de voorafgaande jaren 
wel en in de andere voorafgaande jaren niet wordt 
voldaan aan de 90%-eis, moet daarin een scheiding 
worden gemaakt, zodat voor de jaren waarin wel wordt 
voldaan aan de 90%-eis de inhaal-/terugnameregeling 
niet van toepassing is. De staatssecretaris merkt op dat 
dit besluit niet van toepassing is op aanslagen die op de 
datum van dit besluit reeds onherroepelijk vast staan en 
waarin de inhaal-/terugnameregeling van toepassing is 
geweest. Het besluit is expliciet slechts van toepassing op 
inwoners van lidstaten behorend tot de Europese Unie en 
de Europese Economische Ruimte en kan slechts worden 
toegepast voor zover de belastingplichtige of zijn fiscale 
partner in het woonland geen recht heeft op aftrek van 
hypotheekrente.

Toekomst
Het besluit van de staatssecretaris loopt vooruit op de 
reparatie van de Nederlandse wetgeving ten aanzien 
van de keuzeregeling. Een definitieve beslissing over de 
toekomst van de keuzeregeling komt aan de orde bij de 
behandeling van het wetsvoorstel waarin de herziening 
van de keuzeregeling wordt opgenomen. Mogelijk wordt 
dan een groot deel van dit besluit in de wet opgenomen. 
Maar het is ook denkbaar dat de hele keuzeregeling 
wordt aangepast en vervangen wordt door een hele 
nieuwe regeling. Dat zal allemaal nog wel even duren.

T.J.A. Hijdra LL.M.
088 288 8707
thijdra@deloitte.nl
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Algemeen nut beogende instellingen zijn een groot goed die daarom met recht 
delen in een aantal fiscale faciliteiten. Het is dus belangrijk te weten wanneer 
daarvan sprake is. Dat is nog niet altijd even eenvoudig vast te stellen, zoals uit 
het navolgende blijkt.

De ANBI-status klinkt als 
muziek in de oren

Het is voor een organisatie fiscaal zeer interessant 
te worden aangemerkt als een ANBI (algemeen nut 
beogende instelling). Een ANBI is namelijk onder 
voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 
Tevens heeft de ANBI-status als bijkomend voordeel 
dat schenkingen die door een ANBI zijn gedaan 
onder voorwaarde zijn vrijgesteld bij de ontvangende 
partij. Daarenboven zijn giften (onder voorwaarden) 
aftrekbaar indien zij worden gedaan aan een ANBI. 
Welke organisaties kwalificeren als een instelling die het 
algemeen nut beoogt? Hoe algemeen dient het belang 
te zijn? Mag een ANBI ook commerciële activiteiten 
ontplooien?

Met betrekking tot deze vragen is een stroom van 
jurisprudentie op gang gekomen waarin zich een 
duidelijke lijn begint af te tekenen. Zo heeft de Hoge Raad 
begin dit jaar heldere uitgangspunten geformuleerd op 
basis waarvan bepaald kan worden of een organisatie is 
aan te merken als een ANBI. Om te worden aangemerkt 
als een ANBI moeten de werkzaamheden van de instelling 
rechtstreeks erop gericht zijn enig algemeen belang 
te dienen. Voorts is vereist dat het algemeen belang 
door de werkzaamheden van die instelling in minstens 
gelijke mate wordt gediend als een particulier belang. 
Deze laatste eis staat bekend als het 50%-criterium; dit 
criterium is overigens per 1 januari 2010 aangescherpt tot 
90%. Wat betekent dit nu concreet? Recente rechtspraak 
biedt hiervoor enkele concrete aanknopingspunten.

Muziekfestival en wijkcentrum
De eerste casus betreft een stichting (belanghebbende) 
die jaarlijks een terugkerend, tweedaags rhythm-and-
bluesfestival organiseert. Het doel van de stichting 
betreft het organiseren van muzikale evenementen 
zonder commerciële doeleinden. De bestuursleden 
van belanghebbende en de ingeschakelde vrijwilligers 
ontvangen geen vergoeding. Belanghebbende behaalt 
omzet met het innen van entreeprijzen, camping- en 
parkeergelden en met de verkoop van dranken. In 2008 

heeft belanghebbende een verzoek ingediend om als 
ANBI te worden aangemerkt. In eerste instantie heeft 
de inspecteur bij beschikking belanghebbende als 
zodanig aangemerkt. Vrij snel daarna heeft hij echter bij 
nieuwe beschikking belanghebbende niet meer als ANBI 
aangemerkt. Tegen deze intrekkingsbeschikking heeft 
belanghebbende bezwaar gemaakt. 

De tweede casus betreft een wijkcentrum dat tegen 
zeer lage prijzen twee panden van de gemeente huurt. 
Naast het gegeven dat het wijkcentrum deze panden zelf 
gebruikt, verhuurt zij tevens enkele ruimten in deze twee 
panden onder. De activiteiten van het wijkcentrum richten 
zich onder andere op het bevorderen van het welzijn en 
behartiging van de belangen van met name kansarme 
bewoners, het verzorgen van consumpties en het bieden 
van de mogelijkheid tot recreatie en ontspanning.

Toetsingskader
Hof ’s-Hertogenbosch heeft in beide zaken een 
toetsingskader opgesteld op basis waarvan beoordeeld 
kan worden of een organisatie is aan te merken als een 
ANBI. Het toetsingskader bestaat uit de belangrijkste 
beoordelingscriteria die reeds in de rechtspraak aan de 
orde zijn geweest. Opvallend hierbij is dat het hof de 
later door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunten 
goed heeft ‘voorspeld’. Dat is af te leiden uit het feit dat 
de Hoge Raad in de festivalzaak het oordeel van het hof 
zonder nadere motivering juist acht.
In de eerste plaats bekijkt het hof of de organisatie het 
algemeen belang dient. Daarvan is sprake indien de 
werkzaamheden van de organisatie rechtstreeks erop 
gericht zijn enig algemeen belang te dienen. Het dienen 
van het algemeen belang mag geen bijkomstig gevolg 
zijn, maar het bestaansrecht van de instelling vormen. Een 
klassiek voorbeeld betreft een betaaldvoetbalorganisatie; 
het bestaansrecht hiervan is het winnen van de 
competitie. Dat dit leidt tot volksvermaak, is een 
bijkomstig gevolg. Vervolgens dient te worden 
beoordeeld of met de feitelijke werkzaamheden het 
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algemeen belang wordt gediend of (deels ook) het 
particulier belang. 

Aangezien het niet eenvoudig is vast te stellen of een 
instelling het algemeen dan wel het particulier belang 
dient, heeft het hof twee subcriteria ontwikkeld. Het 
hof erkent dat het feit dat een organisatie bepaalde 
individuele belangen dient, niet automatisch met zich 
brengt dat de activiteiten van de organisatie niet gericht 
zijn op het dienen van een algemeen belang. In feite 
wordt er uiteindelijk altijd een particulier belang gediend; 
het bestrijden van de honger in Afrika bijvoorbeeld 
leidt er toe dat individuele monden worden gevoed. Er 
bestaat echter wel een punt waar de activiteiten van een 
organisatie op enig moment om kunnen slaan van het 
dienen van een algemeen belang naar het dienen van het 
particulier belang van één of meerdere individuen.

Het hof erkent voorts dat ANBI’s hun doelstellingen 
kunnen (proberen) te bereiken met commerciële 
activiteiten en/of met niet-commerciële activiteiten. 
Getoetst moet worden of de commerciële activiteiten van 
een organisatie onderdeel uitmaken van het doel van de 
organisatie (particulier belang) of dat die commerciële 
activiteiten uitsluitend een middel zijn om het algemeen 
belang te kunnen dienen (fondswervende activiteiten).

Indien blijkt dat bij een deel van de activiteiten niet het 
algemeen belang wordt gediend maar een particulier 
belang, dan dient een onderverdeling te worden gemaakt 
in activiteiten die het algemeen belang dienen en 
activiteiten die het particulier belang dienen. Om als ANBI 
te kwalificeren dienen de activiteiten die gericht zijn op 
het algemeen belang minimaal 50% (90% vanaf 1 januari 
2010) van de totale activiteiten van de organisatie uit te 
maken. De fondswervende activiteiten tellen daarbij niet 
mee voor de toetsing aan het 50%- of 90%-criterium.

Uitwerking
Het hof heeft het genoemde stappenplan op beide 
casussen toegepast. In de zaak van de festivalorganisator 
kwam het hof tot de conclusie dat de organisatie niet 
als ANBI kan worden aangemerkt. De commerciële 
activiteiten (het organiseren van een muziekfestival 
met de daarbij behorende diensten) vormen het doel 
op zich van de organisatie, deze activiteiten vormen 
meer dan 50% van het totaal van de activiteiten. Dat 
het culturele leven in Nederland met dit festival wordt 
verrijkt, is daarbij verder niet van belang; dit is slechts een 

bijproduct. Belanghebbende is in cassatie gegaan tegen 
deze uitspraak. De Hoge Raad heeft het oordeel van het 
hof zonder nadere motivering gevolgd.

In de zaak van het wijkcentrum oordeelde het hof 
dat de uit de onderverhuur bestaande activiteiten 
van het wijkcentrum moeten worden aangemerkt als 
fondswervende activiteiten. Het wijkcentrum gebruikt de 
opbrengsten volledig ter verwezenlijking van zijn doel. Het 
hof merkt het wijkcentrum aan als een ANBI. De Hoge 
Raad volgt het hof in het oordeel dat de onderverhuur 
was gericht op fondsenwerving ten behoeve van 
algemeen nuttige activiteiten. In aanvulling op het 
oordeel van het hof overweegt de Hoge Raad dat in geval 
van fondswervende activiteiten het niet van belang is in 
welke mate deze activiteiten onder commerciële condities 
plaatsvinden.

Tot slot
De criteria voor de ANBI zijn in de rechtspraak weer 
verder verfijnd. Met name is duidelijk geworden dat 
fondswerving, ook al vindt deze onder commerciële 
condities plaats, de ANBI-status niet in gevaar brengt. 
Wezenlijk is dat de fondswerving slechts middel mag 
zijn en geen doel op zich. Overigens zijn in de periode 
na het tijdstip waarop de behandelde zaken zien enkele 
wetswijzigingen doorgevoerd. Tot 1 januari 2010 kon 
een organisatie als ANBI worden aangemerkt indien zij 
voor meer dan 50% het algemeen belang diende. Per 1 
januari 2010 is dit percentage veranderd in 90%. In de 
casus van het wijkcentrum zal deze nieuwe regelgeving 
niet leiden tot een ander resultaat. Fondsverwervende 
activiteiten zijn immers steeds gericht op het algemene 
maatschappelijk belang. Daarnaast is de definitie van 
ANBI per 1 januari 2012 verder aangescherpt; een 
instelling kan alleen als ANBI worden aangemerkt als 
zij actief is in tien specifiek omschreven sectoren, dan 
wel een ANBI financieel ondersteunt. Ook dit raakt het 
wijkcentrum niet: ‘welzijn’ is een van de tien genoemde 
sectoren.

C.F.J. Brands LL.M.
088 288 7515
cbrands@deloitte.nl
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Voor stichtingen komt het slechts tot vennootschapsbelastingplicht, indien 
en voor zover zij een onderneming drijven. Daarvoor is onder andere een 
‘winststreven’ van belang. Onder het drijven van een onderneming wordt mede 
verstaan een uiterlijk daarmee overeenkomende werkzaamheid waardoor in 
concurrentie wordt getreden met ondernemingen, gedreven door natuurlijke 
personen of door vennootschappen. Maar wanneer is daar nu sprake van? 

Organisator muziekfestival: 
belastingplichtig

Recentelijk heeft de Hoge Raad arrest gewezen in 
een zaak waarbij de vraag centraal stond of een 
festivalorganisator belastingplichtig is voor de 
vennootschapsbelasting en zo ja, of een subjectieve 
vrijstelling van toepassing is. De fiscale regelgeving in het 
voor de casus relevante jaar 2005, bevatte een subjectieve 
vrijstelling. Deze vrijstelling was van toepassing indien een 
winststreven ontbreekt of slechts van bijkomstige aard is 
en een behartiging van een algemeen maatschappelijk 
belang op de voorgrond staat. 

Casus
Een stichting (belanghebbende) organiseert jaarlijks een 
terugkerend, tweedaags rhythm-and-bluesfestival. Het 
doel van de stichting betreft het organiseren van muzikale 
evenementen zonder commerciële doeleinden. De 
bestuursleden en de ingeschakelde vrijwilligers ontvangen 
geen vergoeding. De stichting behaalt omzet met het 
innen van entreeprijzen, camping- en parkeergelden en 
met de verkoop van dranken. De resultaten die door de 
festivalorganisator zijn behaald met het organiseren van 
het muziekfestival waren in de jaren 1996 tot en met 
2006 wisselend negatief en positief. In het geschil zijnde 
jaar 2005 bedraagt het behaalde resultaat ongeveer  
€ 46.000. 

Festival een onderneming?
Belanghebbende streeft naar het oordeel van de 
rechtbank naar exploitatieoverschotten en drijft daarom 
een onderneming. Voorts oordeelde de rechtbank dat de 
stichting een algemeen belang diende, bestaande uit het 
bekendheid geven aan de rhythm-and-bluesmuziekstijl. 
Daardoor mocht belanghebbende een fictieve aftrek voor 

de beloning van vrijwilligers op haar winst in mindering 
brengen. De inspecteur is in beroep gekomen tegen het 
oordeel van de rechtbank ten aanzien van het dienen 
van het algemeen belang en de daaruit voortvloeiende 
toepassing van de vrijwilligersaftrek. Het verweer van 
de inspecteur houdt, kort gezegd, in dat het doel en 
de feitelijke werkzaamheid van de festivalorganisator 
niet meer omvatten dan het organiseren van festivals. 
Een behartiging van een algemeen maatschappelijk 
of sociaal belang staat dan niet op de voorgrond. De 
inspecteur stelt dat de festivalorganisator onderworpen 
is aan de heffing van vennootschapsbelasting omdat zij 
in concurrentie treedt met andere belaste organisatoren 
van andere festivals en muziekevenementen. In dat kader 
dient concurrentie niet in een te beperkte geografische 
kring te worden opgevat.

Naar het oordeel van het hof is het enkel organiseren 
van een festival inderdaad niet voldoende voor de 
conclusie dat sprake is van een behartiging van een 
algemeen maatschappelijk of sociaal belang. De 
festivalorganisator komt daardoor niet in aanmerking 
voor de vrijwilligersaftrek. Vervolgens komt de vraag 
over de belastingplicht van belanghebbende weer op 
tafel: drijft zij nu wel of geen onderneming? Daarbij gaat 
het met name om het antwoord op de vraag of sprake 
is van een winststreven, mede gezien het feit dat sprake 
was van afwisselend positieve en negatieve resultaten. 
Het hof beantwoordt deze vraag aan de hand van het 
concurrentiecriterium en oordeelde dat belanghebbende 
(potentieel) in concurrentie treedt met naar de 
winst belaste organisatoren van andere festivals en 
muziekevenementen. Op het moment dat een organisatie 



29Taxtueel nr 3 • augustus 2012

in concurrentie treedt, wordt reeds aan belastingplicht 
toegekomen. Of sprake is van een winststreven hoeft 
dan niet meer afzonderlijk te worden getoetst, omdat het 
concurrentiecriterium alsdan in de plaats komt van het 
criterium ‘winststreven’.

Het concurrentiecriterium
Voorafgaande aan de uitspraak van de Hoge Raad heeft 
Advocaat-Generaal Wattel (hierna: A-G) een conclusie 
uitgebracht. Samen met het hof komt hij tot het 
oordeel dat een winstoogmerk niet terzake doet indien 
belastingplicht wordt geconstateerd op basis van het 
zogenoemde concurrentiecriterium. Anders dan de Hoge 
Raad, die de uitspraak van het hof bevestigt en voorbij 

gaat aan de behandeling van het concurrentiecriterium, 
heeft de A-G een beoordelingsschema opgesteld aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of concurrentie zich 
voordoet. Zo dient in de visie van de A-G onder andere 
te worden getoetst of er sprake is van marktverstoring 
van enige betekenis binnen een bepaald geografisch 
gebied die het gevolg is van de afwezigheid van 
vennootschapsbelastingplicht. 

De Hoge Raad negeert dit beoordelingsschema van de 
A-G. Door hieraan voorbij te gaan heeft de Hoge Raad 
het rijkelijk vage concurrentiecriterium in stand gelaten. 
Voor de praktijk is dat lastig, omdat ten aanzien van het 
concurrentiecriterium een groot grijs gebied in stand is 
gebleven met de nodige potentiële conflictstof.

Slot
Saillant detail bij deze zaak is overigens dat de 
belastingplicht voor de festivalorganisator al voor het 
jaar 2005 aan de orde was, omdat sprake was van de 
verrekening van een verlies uit een ouder jaar. In de 
praktijk kan dit nog voor de nodige hoofdbrekens zorgen 
als de vennootschapsbelastingplicht pas start in een 
winstjaar. Negatieve resultaten die in de jaren voor het 
ontstaan van de belastingplicht zijn behaald, zijn in dat 
kader niet te verrekenen met de behaalde winst. 

Opmerking verdient tevens het feit dat de reikwijdte van 
de subjectieve vrijstelling per 1 januari 2012 ingrijpend 
is gewijzigd. De vrijstelling is opgerekt door het laten 
vervallen van de kwalitatieve voorwaarde dat het 
algemene of sociale belang op de voorgrond staat. In 
feite kan iedere stichting of vereniging (met uitzondering 
van pensioenstichtingen) de vrijstelling toepassen, mits 
binnen de winstgrens van – kort gezegd –  € 15.000 
per jaar wordt gebleven. Er gloort dus hoop voor de 
organisator van het muziekfestival.

C.F.J. Brands LL.M.
088 288 7515
cbrands@deloitte.nl
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De wetgever beoogt allerlei 
renteaftrekconstructies te bestrijden. 
Een daarvan betreft de zogenoemde 
winstdrainage. Daarbij worden in 
feite kasrondjes tot stand gebracht 
waarbinnen een schuld ontstaat. Op 
die schuld wordt rente betaald die 
de fiscus op basis van winstdrainage 
bestrijdt. Recent heeft de Hoge Raad 
zich over een dergelijke situatie moeten 
uitlaten.

Wetsontduiking door 
winstdrainage
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Betaalde rente is in beginsel aftrekbaar van de winst. De 
vennootschapsbelasting is echter doorspekt met allerlei 
wettelijke renteaftrekbeperkingen. Eén daarvan gaat over 
winstdrainage. De bepaling beoogt te voorkomen dat de 
grondslag van de Nederlandse vennootschapsbelasting 
wordt uitgehold als een internationaal concern binnen 
de groep schuift met vermogen waardoor er een schuld 
ontstaat van een Nederlandse concernvennootschap 
aan een buitenlandse concernvennootschap. De 
winstdrainageregel is hierbij alleen van toepassing als 
het gaat om een specifiek in de bepaling genoemde 
‘besmette rechtshandeling’. De renteaftrek op deze 
schuld wordt dan geweigerd als er geen zakelijk belang 
is bij het schuiven met vermogen en tevens de door de 
buitenlandse concernvennootschap ontvangen rente te 
laag wordt belast. 

Model
De winstdrainageregel geldt sinds 1997. Daarvoor werden 
de zojuist beschreven winstdrainageconstructies door 
de fiscus bestreden met behulp van het leerstuk van 
fraus legis ofwel wetsontduiking. Daarvan is sprake als 
een rechtshandeling wordt uitgevoerd die strijdt met 
de bedoeling van de wet en buiten het fiscale voordeel 
nauwelijks een zakelijk doel dient. Ondanks dat de Hoge 
Raad bij bepaalde winstdrainageconstructies inderdaad 
fraus legis constateerde, heeft de regering het destijds 
toch nodig gevonden om een specifieke wettelijke 
regeling tot stand te brengen. Op enkele onderdelen 
achtte de regering de door de Hoge Raad ontwikkelde 
fraus legis-rechtspraak bij winstdrainage niet streng 
genoeg. Bij de vormgeving van de wettelijke regeling 
heeft de fraus legis-jurisprudentie overigens wel model 
gestaan. Tot voor kort was onduidelijk of, gelet op deze 
opzet, fraus legis ook nu nog kan worden toegepast als 
een bepaalde constructie niet onder de reikwijdte van de 
wettelijke regel valt. Deze vraag is onlangs door de Hoge 
Raad beantwoord.

Zetelverplaatsing
In de casus waarover het oordeel van de Hoge Raad 
werd gevraagd, maakte de belastingplichtige (X bv) deel 
uit van een fiscale eenheid. De aandelen in X bv waren 
in handen van een vennootschap die haar feitelijke 
zetel had verplaatst naar Aruba (A bv). A bv had enkele 
maanden na de verplaatsing van de feitelijke zetel naar 

Aruba onroerende zaken tegen schuldigerkenning 
overgedragen aan X bv. In de destijds geldende 
regeling leidde de zetelverplaatsing van een in de fiscale 
eenheid opgenomen bv niet tot de verbreking van de 
fiscale eenheid. Een aantal jaren na de overdracht en 
zetelverplaatsing is de fiscale eenheid tussen X bv en A 
bv alsnog verbroken. Hierdoor werd de (door de werking 
van de fiscale eenheid vóór de verbreking niet zichtbare) 
schuld van X bv aan A bv fiscaal relevant. X bv bracht 
sinds de verbreking van de fiscale eenheid de aan A bv 
betaalde rente ten laste van zijn winst. In cassatie was 
onder meer in geschil of dit fraus legis opleverde.

Fraus legis en winstdrainage
De Hoge Raad was het eens met het oordeel van het 
gerechtshof dat de overdracht van de onroerende 
zaken niet een ‘besmette rechtshandeling’ vormt 
die door de wet wordt getroffen. Ook de opvatting 
van het gerechtshof dat de wetgever met de 
winstdrainageregeling geen uitputtende oplossing 
heeft willen treffen, werd door de Hoge Raad als juist 
beoordeeld. Volgens het hof en de Hoge Raad kwam 
de door X bv uitgevoerde opzet dus toch in strijd met 
de bedoeling van de wet. De renteaftrek was terecht 
geweigerd door de inspecteur.

Gevolgen
De specifieke winstdrainageconstructie die door het 
concern was uitgevoerd, is nu niet meer mogelijk, 
omdat een grensoverschrijdende fiscale eenheid sinds 
2003 verboden is. De beslissing maakt echter wel 
duidelijk dat fraus legis kan worden toegepast op een 
winstdrainageconstructie die niet onder de letterlijke 
wettekst valt, maar wel in strijd komt met de bedoeling 
van de wet. Fraus legis geldt dus naast de wettelijke 
renteaftrekbeperking.

Mr. M.H.C Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl
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De Hoge Raad oordeelde recentelijk dat een valutawinst op een lening aangegaan 
ter verwerving van een in Nederland vennootschapsbelastingplichtige deelneming 
in 2002 niet onder de deelnemingsvrijstelling valt en derhalve belast is.

Valutawinst op lening ter 
verwerving van deelneming belast

Dollarlening
In de situatie waarover de Hoge Raad moest oordelen, 
had belanghebbende X bv op 20 oktober 2002 voor 
een bedrag van US$ 2 mln. alle aandelen gekocht van 
de in Nederland gevestigde Y bv. De aankoopsom 
werd daarbij geheel gefinancierd door middel van een 
geldlening in US dollars. Deze lening werd verstrekt door 
de meerderheidsaandeelhoudster van belanghebbende, 
Z Limited, een vennootschap gevestigd op de Britse 
Maagdeneilanden. In 2002 werd op deze lening door 
X bv US$ 1.5 mln. afgelost. Daarbij behaalde X bv een 
valutawinst van € 389.880. De vraag rees of deze 
koerswinst onder de deelnemingsvrijstelling viel en 
daarmee onbelast zou zijn.
Indien een (vennootschapsbelastingplichtige) 
rechtspersoon een deelneming bezit - derhalve, globaal 
gezegd, voor ten minste 5% van het nominaal gestorte 
kapitaal aandeelhouder is van een kapitaalvennootschap 
- , kan deze rechtspersoon onder voorwaarden in 
aanmerking komen voor de deelnemingsvrijstelling. 
Belanghebbende X bv bezat in casu een deelneming in 
haar 100%-dochtermaatschappij Y bv. De voordelen 
uit hoofde van zo’n deelneming, zoals door de 
deelneming uitgekeerde dividenden en winsten 
behaald bij de vervreemding van een belang in de 
deelneming, zijn bij de moedermaatschappij voor de 
heffing van vennootschapsbelasting vrijgesteld. De 
deelnemingsvrijstelling beoogt namelijk voordelen 
die reeds bij de deelneming (dochtervennootschap) 
zelve in de heffing van vennootschapsbelasting zijn 
begrepen, niet nogmaals te belasten op het niveau van de 
moedermaatschappij.

Valutaresultaten in 2002
In 2002 luidde de relevante wetsbepaling als volgt: “Bij 
het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking 
voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede 
kosten - daaronder begrepen voordelen als gevolg 
van wijziging in valutaverhoudingen - welke verband 

houden met een deelneming, tenzij blijkt dat deze 
kosten middellijk dienstbaar zijn aan het behalen van in 
Nederland belastbare winst (deelnemingsvrijstelling). (...)”.
Dit betekent dat valutaresultaten net als kosten bij het 
bepalen van de winst buiten aanmerking blijven mits zij 
verband houden met de deelneming en niet middellijk 
dienstbaar zijn aan het behalen van in Nederland 
belastbare winst. In casu was duidelijk dat de lening 
verband hield met de deelneming in Y bv; de lening was 
immers aangegaan ter verwerving van die deelneming. 
Omdat de deelneming Y bv echter effectief in Nederland 
aan vennootschapsbelasting is onderworpen, waren 
de kosten - waaronder begrepen de valutavoordelen - 
middellijk dienstbaar aan het behalen van in Nederland 
belastbare winst. De koerswinst viel derhalve niet onder 
de deelnemingsvrijstelling en was dus belast.

Huidige praktijk
De betekenis van dit arrest is voor de huidige praktijk 
echter beperkt. Sinds 2002 is de deelnemingsvrijstelling 
namelijk enkele keren aangepast. De huidige 
Nederlandse vennootschapsbelastingwetgeving biedt 
belastingplichtigen de mogelijkheid om voordelen uit 
hoofde van het afdekken van een valutarisico op een 
deelneming aan te laten merken als een voordeel uit 
hoofde van de deelneming. Dat betekent dat positieve 
voordelen op dergelijke afdekkingsinstrumenten dan 
onbelast kunnen worden genoten. Hiertoe dient de 
belastingplichtige echter vooraf een beschikking bij 
de inspecteur aan te vragen. Negatieve resultaten 
kunnen in dat geval niet op de fiscale winst in mindering 
worden gebracht. Men dient derhalve vooraf een goede 
inschatting te maken van de valutakoersontwikkeling!

Mr. J.A.G. van Es
088 288 0610
JvanEs@deloitte.nl
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De Hoge Raad heeft een arrest gewezen waarin hij heeft bepaald dat een reeds 
ontbonden en vereffende bv alsnog aansprakelijk kan worden gesteld op grond 
van de inleners- en ketenaansprakelijkheid voor belastingschulden van een andere 
bv.

Ontbonden en vereffende bv: 
toch aansprakelijk

In deze zaak had een vennootschap (bv X) in 2000 en 
2001 gebruik gemaakt van personeel van bv Y. Deze 
vennootschap is vervolgens in januari 2003 wegens 
gebrek aan baten ontbonden. Bij besluit van de 
Algemene vergadering van aandeelhouders wordt bv X 
in 2004 tevens ontbonden. In april 2005 is vervolgens 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
geregistreerd dat bv X is opgehouden te bestaan. 

In december 2005 en juni 2006 zijn, over de periode 
dat bv X bij bv Y personeel inhuurde, aan bv Y 
naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonbelasting 
opgelegd, omdat zij te weinig omzet- en loonbelasting 
had afgedragen. Omdat bv Y de naheffingsaanslagen 
niet betaalt, wordt bv X aansprakelijk gesteld voor de 
openstaande schulden op grond van de inleners- en 
ketenaansprakelijkheid. De aansprakelijkstelling werd 
verzonden naar de gewezen vereffenaar van bv X. 
Daartegen maakt de vereffenaar bezwaar: deze is 
van mening dat een ontbonden en vereffende bv niet 
aansprakelijk kan worden gesteld. De vereffenaar 
stelt namelijk dat bekendmaking van de beschikking 
tot aansprakelijkstelling een verplicht vereiste is voor 
het ontstaan van de aansprakelijkstelling, en dat 
bekendmaking niet (meer) mogelijk is bij een niet meer 
bestaande rechtspersoon. 

Aansprakelijkheid mogelijk 
De Hoge Raad geeft in zijn uitspraak antwoord 
op de vraag of bekendmaking van de beschikking 
aansprakelijkstelling een vereiste is voor de vaststelling 
van de aansprakelijkheid van de vennootschap. 
Het antwoord van de Hoge Raad op die vraag luidt 
ontkennend. De Hoge Raad oordeelt – in lijn met 
rechtbank en hof  – dat de enkele omstandigheid dat de 
beschikking tot aansprakelijkstelling is genomen nadat bv 
X is ontbonden en vereffend, niet de geldigheid van de 

beschikking aantast. Het vaststellen van een beschikking 
tot aansprakelijkstelling ten name van een niet meer 
bestaande rechtspersoon is in wezen niet anders dan 
constateren dat die rechtspersoon aansprakelijk is 
geweest voor onbetaald gebleven belastingschulden. 
Bekendmaking is voor de rechtsgeldige vaststelling 
van de beschikking tot aansprakelijkstelling dan ook 
geen vereiste, aldus de Hoge Raad. Ook het andere 
argument dat door bv X wordt aangevoerd, namelijk 
dat eerst om heropening van de vereffening van bv X 
moet worden verzocht, alvorens een beschikking tot 
aansprakelijkstelling aan bv X kan worden opgelegd, 
wordt door de Hoge Raad verworpen. 

Wat nu?
De belastingdienst kan, nu hij als schuldeiser opkomt 
nadat bv X is ontbonden, de rechtbank (alsnog) verzoeken 
de vereffening van bv X te heropenen. Dat heeft als 
zodanig natuurlijk niet zo veel zin, want de bv heeft niets 
meer en de vereffenaar kan niet worden aangesproken. 
Het lijkt er echter op dat het de bedoeling van de 
belastingdienst is om één of meer 
(oud-)bestuurders voor de aansprakelijkheidsschuld van 
bv X aansprakelijk te stellen, waardoor heropening van 
de vereffening overbodig is. Derhalve kan op grond van 
dit arrest worden geconcludeerd dat het ontbinden en 
vereffenen van een bv geen vrijwaring biedt voor een 
latere aansprakelijkheidstelling op grond van de inleners- 
en ketenaansprakelijkheid. 

Mr. M.C. Brocatus
088 288 4274
mbrocatus@deloitte.nl
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Hof ’s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de ten laste van een Fins 
beleggingsfonds ingehouden Nederlandse dividendbelasting ten onrechte is 
ingehouden en dient te worden terugbetaald. De inhouding vormt een inbreuk 
op het vrije kapitaalverkeer. 

Geen teruggaaf dividendbelasting 

strijdig met EU-recht 

De zaak betrof een in Finland gevestigd beleggingsfonds 
dat verschillende belangen houdt in in Nederland 
gevestigde vennootschappen. Het beleggingsfonds is in 
Finland niet aan winstbelasting onderworpen en bezit 
geen rechtspersoonlijkheid. In 2008 keren verschillende 
Nederlandse vennootschappen dividend uit aan het 
Finse beleggingsfonds. Hierop wordt Nederlandse 

dividendbelasting ingehouden. Volgens belastingplichtige 
vormt de inhouding van dividendbelasting een inbreuk 
op het vrije kapitaalverkeer omdat wanneer het dividend 
zou zijn uitgekeerd aan een in Nederland gevestigde 
beleggingsvennootschap geen dividendbelasting 
verschuldigd is.
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Wel strijdigheid
Het Finse beleggingsfonds is in Finland niet 
onderworpen aan winstbelasting. De Nederlandse 
dividendbelasting bepaalt dat in Nederland gevestigde 
niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen 
dividendontvangers recht hebben op teruggaaf van 
de ingehouden dividendbelasting; daartoe behoren 
bepaalde Nederlandse beleggingsinstellingen. De hiervoor 
bedoelde teruggaafmogelijkheid is eerder door het 
Hof van Justitie (HvJ) in diens rechtspraak al uitgebreid 
tot ontvangers in andere landen, zowel EU-lidstaten 
als derde landen. Daarbij geldt als voorwaarde dat de 
buitenlandse instellingen in hun land van vestiging niet 
zijn onderworpen aan winstbelasting en ook niet aan de 
Nederlandse winstbelasting zouden zijn onderworpen als 
ze in Nederland gevestigd waren geweest. 

Hof ’s-Hertogenbosch stelt in de onderhavige zaak vast 
dat het Finse beleggingsfonds - als het in Nederland 
gevestigd zou zijn geweest - als fonds voor gemene 
rekening zou worden aangemerkt. Dividenduitkeringen 
aan binnenlandse fondsen voor gemene rekening 
zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting. De 
dividenduitkering aan het Finse beleggingsfonds 
voldoet daarmee niet aan de gestelde voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor teruggaaf. Het 
fonds is weliswaar in Finland niet aan winstbelasting 
onderworpen, maar zou wel belast zijn wanneer ze in 
Nederland gevestigd was geweest. Door in deze kwestie 
geen teruggaaf van dividendbelasting te verlenen, 
worden dividenduitkeringen in de grensoverschrijdende 
situatie zwaarder belast dan in binnenlandse situaties. 
In binnenlandse situaties wordt de inhouding immers 
geneutraliseerd door middel van de teruggaaf van 
dividendbelasting aan de dividendgenietende instelling, 
terwijl de dividendbelasting in de grensoverschrijdende 
kwestie kwalificeert als eindheffing. De Nederlandse 
dividendbelasting kon in Finland ook niet verrekend 
worden omdat de Finse vennootschap aldaar niet aan 
belastingheffing is onderworpen. 

Volgens Hof ’s-Hertogenbosch is dit laatste verschil 
in behandeling in strijd met het vrije kapitaalverkeer. 
In eerdere arresten heeft het HvJ geoordeeld dat 
wanneer geen binnenlandse situatie voorhanden is die 
materieel vergelijkbaar is, de vergelijkbare fiscale situatie 

beoordeeld moet worden. In feite betekent dat in 
onderhavige kwestie dat Nederland de niet-onderworpen 
status van het Finse beleggingsfonds moet volgen en 
een dividenduitkering aan het fonds op dezelfde wijze 
moet behandelen als een dividenduitkering aan een 
binnenlandse niet-onderworpen entiteit. De voorwaarde 
dat een buitenlandse instelling ook niet mag zijn 
onderworpen aan de Nederlandse winstbelasting als 
zij hier gevestigd was geweest, zou daarmee komen te 
bevallen.

Gevolgen
Momenteel zijn veel verzoeken tot teruggaaf 
van dividendbelasting aanhangig gemaakt bij de 
Belastingdienst. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze 
zullen worden gehonoreerd, maar het kan de schatkist 
een behoorlijke financiële tegenvaller opleveren. De 
uitspraak kan dan ook vergaande gevolgen hebben. 
Dat geldt niet alleen voor dividenduitkeringen 
aan buitenlandse van belastingheffing vrijgestelde 
vennootschappen, maar tevens mogelijk in andere 
gevallen waarin de ontvanger van het dividend de 
Nederlandse dividendbelasting niet kan ‘neutraliseren’. 

Tegen de uitspraak is overigens beroep in cassatie 
ingesteld. Wij achten de kans op succes daarbij niet heel 
groot. Mocht dat succes uitblijven dan is het uiteraard de 
vraag of dit via de wet kan worden gerepareerd. Ook dat 
is niet onmiddellijk te verwachten. Het bevestigt allemaal 
wel dat de heffing van dividendbelasting voor Nederland 
en overigens ook voor vele andere landen, een blok aan 
het fiscale been is. 

J.J.A.M. Korving LL.M.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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De Nederlandse belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) ligt 
al geruime tijd EU-rechtelijk onder vuur. Op 26 april 2012 werd een nieuw 
hoofdstuk in dit dossier geschreven toen het Hof van Justitie (HvJ) bepaalde dat 
over korte Nederlandse privéritten in gratis buitenlandse leenauto’s geen BPM 
verschuldigd was.

Geen BPM bij 
korte privéritten 

De BPM en EU-recht
Bij aanschaf van een auto in Nederland is BPM 
verschuldigd. Buitenlanders die tijdelijk in Nederland zijn, 
bijvoorbeeld wegens vakantie of een zakenreis, hoeven 
die belasting niet te betalen. Maar als een auto wordt 
ingevoerd, is dat wel weer het geval. Daarnaast zijn er 
dan onder andere nog degenen die buiten Nederland 
maar net aan de grens wonen en dagelijks bijvoorbeeld 
voor hun werk in Nederland moeten zijn; daarvoor 
gelden specifieke regels. Als op een later moment dan 
bij aanschaf BPM moet worden betaald, bijvoorbeeld bij 
invoer van de auto, moet de BPM worden gerelateerd aan 
de waarde zoals die op dat moment geldt. In het verleden 
heeft de wetgever daarmee een aantal misstappen 
gemaakt, zo blijkt uit diverse rechterlijke uitspraken, met 
name wegens strijdigheid met het EU-recht. Dat heeft 
dan steeds weer tot wetswijziging aanleiding gegeven. 
Inmiddels was de gedachte dat de BPM nu wel EU-proof 
zou zijn, maar recente rechtspraak van het HvJ wijst uit 
dat dit toch nog steeds niet helemaal het geval is. 

Geleende auto’s
In enkele recente zaken werd het HvJ de vraag voorgelegd 
of over geleende buitenlandse auto’s die voor korte 
tijd gebruikmaken van het Nederlandse wegennet ook 
BPM moet worden afgedragen indien die auto’s in de 
privésfeer zijn uitgeleend en degene die de auto’s leenden 
er even mee naar Nederland reden. In alle drie de gevallen 
waren de auto’s tijdens het korte gebruik in Nederland 
geregistreerd door de Nederlandse fiscus. Na eerst een 
waarschuwing te hebben ontvangen, werden de drie 
personen na een tweede controle geconfronteerd met 
een naheffingsaanslag BPM. De auto’s werden volledig 
in de BPM betrokken. Er werd, derhalve, geen rekening 
gehouden met het tijdelijke karakter van het gebruik van 
het voertuig in Nederland, in een enkel geval niet meer 
dan een half uur. 

Het HvJ was van mening dat het lenen of de schenking 
van een auto wordt aangemerkt als kapitaalverkeer bij de 
ontvanger. Omdat de lenende partij in geval van een niet 
in Nederland geregistreerd voertuig wel BPM verschuldigd 
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is, terwijl dat niet het geval zou zijn als hij een in 
Nederland geregistreerde auto had geleend, ontstaat een 
inbreuk op het vrije kapitaalverkeer. Belastingplichtigen 
worden immers verschillend behandeld op basis van de 
EU-lidstaat van registratie van het geleende voertuig. 

Wel maakt het HvJ onderscheid tussen twee situaties. 
Wanneer het geleende voertuig duurzaam op het 
Nederlandse grondgebied wordt gebruikt, mag 
Nederland de BPM heffen voor het gebruik van het 
(buitenlandse) voertuig. Hierbij dient Nederland dan wel 
rekening te houden met de gebruiksduur en derhalve 
de BPM slechts naar rato van het gebruik in te vorderen. 
BPM mag daarentegen niet worden geheven wanneer 
het voertuig niet bestemd is om hoofdzakelijk op het 

Nederlandse grondgebied duurzaam gebruikt te worden. 
Er is dan namelijk een onvoldoende band tussen het 
voertuig en het Nederlandse grondgebied. De nationale 
rechter moet vaststellen wanneer sprake is van een 
voldoende mate van duurzaamheid die de heffing van 
BPM rechtvaardigt. We mogen aannemen dat het gebruik 
in Nederland gedurende een half uur in elk geval niet 
duurzaam is. Hoe dan ook zal de wetgever de BPM dus 
weer eens moeten aanpassen.

J.J.A.M. Korving LL.M.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Eind vorig jaar oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ) in de zaak National Grid 
Indus dat de Nederlandse fiscale eindafrekening in de vennootschapsbelasting een 
onverenigbare inbreuk op EU-recht oplevert. De wetgever heeft een wetsvoorstel 
ter aanpassing van de fiscale eindafrekening gepubliceerd dat met terugwerkende 
kracht tot de datum van het arrest in werking treedt.

Exitheffingen in de winstsfeer

Aanleiding
Eind 2011 oordeelde het HvJ dat de Nederlandse 
exitheffing in de vennootschapsbelasting een inbreuk 
op de EU-rechtelijke vrijheid van vestiging vormt. De 
wetgeving die ter discussie stond, bepaalde dat wanneer 
een vennootschap zijn zetel vanuit Nederland verplaatst 
naar een ander land direct belasting geheven werd over 
vermogensaangroei in de periode dat de vennootschap in 
Nederland was gevestigd, kortom de stille reserves in de 
activa en passiva. Wanneer een in Nederland gevestigde 
vennootschap zijn zetel niet verplaatste of zich elders 
in Nederland vestigt, is deze onmiddellijke heffing niet 
van toepassing. In binnenlandse situaties wordt slechts 
geheven over de gerealiseerde meerwaarden, terwijl 
bij bovenbedoelde zetelverplaatsingen ongerealiseerde 
meerwaarden in de heffing worden betrokken, zuiver 
vanwege de zetelverplaatsing.
In lijn met eerdere jurisprudentie van het HvJ in 
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relatie tot vermogenswinsten op de aandelen van 
emigrerende aanmerkelijkbelanghouders, oordeelde 
het HvJ dat ook bij vennootschappen sprake is van 
een verschil in behandeling tussen binnenlandse 
en grensoverschrijdende zetelverplaatsingen. Bij de 
aanmerkelijkbelanghouders leidde dat tot de conclusie dat 
de eindafrekening in strijd was met het EU-recht, tenzij 
onbeperkt en zonder voorwaarden uitstel van betaling 
van de fiscale claim plaatsvindt. Het HvJ bepaalde in de 
zaak van de zetelverplaatsing dat het Nederland wel was 
toegestaan om op het moment van de zetelverplaatsing 
de belastingschuld vast te stellen. De betreffende 
vennootschap diende echter de mogelijkheid te worden 
geboden om uitstel te krijgen van de invordering van 
deze belastingschuld. In dat laatste geval is het Nederland 
wel toegestaan rente te berekenen en eventuele 
zekerheden te eisen als garantie van de betaling. Dit 
is dus anders dan bij de afrekening bij de emigrerende 
aanmerkelijkbelanghouder. Dat lijkt opvallend, maar 
dat heeft vooral te maken met de wijze waarop in het 
nationaal en internationaal belastingrecht met dergelijke 
inkomsten wordt omgegaan. 

Wetswijziging
Naar aanleiding van het arrest is een wetsvoorstel 
ingediend dat de mogelijkheid biedt om in aanmerking 
te komen voor uitstel van de invordering op het moment 
van zetelverplaatsing of emigratie. Uitstel van betaling kan 
ook worden verleend in geval van grensoverschrijdende 
reorganisaties, met name fusies. De belastingschuld 
wordt op het moment van emigratie vastgesteld, maar op 
verzoek van de belastingplichtige wordt invordering ervan 
uitgesteld. De hoofdregel blijft daarmee onmiddellijke 
invordering. De wetgever voegt toe dat wanneer een 
verzoek om uitstel van betaling tot het moment van 
daadwerkelijke realisatie van de vermogenswinst wordt 
gedaan wel zekerheden worden verlangd. Daarnaast is 
invorderingsrente verschuldigd.
Het uitstel van betaling kan alleen worden verleend bij 
intra-EU-emigraties. Wanneer een belastingplichtige zijn 
zetel of woonplaats direct naar buiten de EU verplaatst, 
komt hij niet in aanmerking voor de uitstelmogelijkheid 
en wordt de belastingplichtige gelijk geconfronteerd 
met invordering van de belastingschuld. Wanneer een 
belastingplichtige eerst emigreert naar een andere 
EU-lidstaat en verzoekt om uitstel van invordering, en 

vervolgens emigreert naar een land buiten de EU, dan 
eindigt op het moment van deze tweede emigratie het 
uitstel van betaling.

Het wetsvoorstel biedt belastingplichtigen niet alleen 
de mogelijkheid om uitstel van betaling te verkrijgen tot 
het moment dat een vermogenswinst ook daadwerkelijk 
wordt gerealiseerd, maar introduceert als alternatief 
om de op het moment van emigratie vastgestelde 
belastingschuld in tien gelijke jaarlijkse termijnen in 
te vorderen. Wanneer belastingplichtige opteert voor 
deze variant van uitstel van betaling wordt hij niet 
geconfronteerd met onmiddellijke invordering van 
het gehele bedrag wanneer hij – binnen de lopende 
tienjaarstermijn – alsnog emigreert naar een land 
buiten de EU of het betreffende vermogensbestanddeel 
waarvoor de belastingschuld is vastgesteld, vervreemdt.

Slot
In algemene zin is een redelijke oplossing bereikt, 
hoewel ongelukkig is dat in deze gevallen van uitstel 
wel zekerheid moet worden gesteld en rente in rekening 
wordt gebracht, terwijl dat bij vergelijkbare situaties bij 
bijvoorbeeld emigrerende aanmerkelijkbelanghouders 
niet het geval is. In dat opzicht is een toch wel enigszins 
onevenwichtig systeem ontstaan dat belastingplichtigen 
niet zullen begrijpen. 

J.J.A.M. Korving LL.M.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Het effectueren van verliescompensatie is niet altijd even eenvoudig, zo blijkt uit 
een recente uitspraak. Het gaat om een samenhangend spel tussen aanslag en 
verliesbeschikking. De Hoge Raad slaat enkele piketpaaltjes. 

Verliesverrekening

De regels over verliesverrekening zijn misschien niet de 
spannendste die het belastingrecht kent, maar voor de 
praktijk wel van groot belang. Hoe ziet het wettelijke 
systeem er in grote lijnen uit? Verliesverrekening geschiedt 
in twee stappen. De eerste stap is de vaststelling van 
het in een jaar geleden verlies, de tweede stap ziet 
op de verrekening van het verlies met de winst van 
een ander jaar. Bij verrekening met een eerder jaar 
dan het verliesjaar spreken we van achterwaartse 
verliesverrekening of carry-back, bij verrekening met een 
later jaar van voorwaartse verliesverrekening of carry-
forward. Verliesverrekening geschiedt in de volgorde 
waarin de winsten zijn ontstaan. Het geleden verlies en 
het te verrekenen verlies worden beide vastgesteld bij 
voor bezwaar vatbare beschikking. Dit betekent dat de 
belastingplichtige, die het niet eens is met de hoogte van 
het vastgestelde verlies of met de wijze van verrekening, 
bezwaar kan maken bij de inspecteur en tegen de 
afwijzing van het bezwaar in beroep kan gaan bij de 
belastingrechter. 

Verliezen over de grens heen
Hoe worden de regels over verliesverrekening ingepast 
in de aanslagregeling? Het antwoord op deze vraag is 
deels te vinden in de wet en deels in de rechtspraak, zoals 
in een recente uitspraak van de Hoge Raad. Het in een 
jaar geleden verlies wordt tegelijk met de aanslag over 
dat jaar vastgesteld (in de regel is dit een zogenoemde 
nihilaanslag). Bij carry-forward – verrekening met een 
later jaar – wordt het te verrekenen verlies tegelijk met de 
aanslag over het winstjaar vastgesteld. Zo is duidelijk welk 
bedrag aan winst en welk bedrag aan verrekend verlies in 
aanmerking is genomen bij de vaststelling van de aanslag. 
Bij carry-back – verrekening met een eerder jaar – is 
dat anders. Hierbij wordt de aanslag over het winstjaar, 
tegelijk met de vaststelling van de aanslag over het 
verliesjaar, verminderd met het te verrekenen verlies. Zo is 
ook nu duidelijk op welk bedrag de winst van het eerdere 

jaar is vastgesteld en welk bedrag aan verlies daarmee is 
verrekend. Die duidelijkheid is er volgens de Hoge Raad 
niet wanneer al meteen bij het opleggen van de aanslag 
over het eerdere jaar rekening wordt gehouden met het 
verlies van het latere jaar, zonder dat een afzonderlijke 
verliesverrekeningsbeschikking wordt afgegeven. Met 
andere woorden, ter wille van de rechtszekerheid dient de 
inspecteur eerst een aanslag over het eerdere winstjaar 
op te leggen, zonder rekening te houden met het verlies 
van het latere jaar. Nu kan het zo zijn dat over het eerdere 
winstjaar al een definitieve aanslag is opgelegd op een 
tijdstip waarop het verlies van het latere jaar nog niet 
vaststaat, zodat hiermee nog geen rekening kán worden 
gehouden. Maar ook als dat bij het opleggen van de 
aanslag wel vaststaat, is de volgorde: eerst de aanslag, 
dan een verliesverrekeningsbeschikking en vermindering 
of vernietiging van de aanslag.

In de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak ging 
het niet om een definitieve aanslag maar om een 
navorderingsaanslag over het eerdere winstjaar. Toen de 
navorderingsaanslag werd opgelegd, stond vast dat het 
latere verlies zodanig was dat de aanslag zou moeten 
worden vernietigd. In zo’n geval mag de inspecteur 
dat niet ‘kortsluiten’ en afzien van het opleggen van 
een navorderingsaanslag, maar moet hij deze aanslag 
toch opleggen en vervolgens, na het nemen van een 
verliesverrekeningsbeschikking, vernietigen. 

Kortom een complexe vorm van aanslagregeling. Leuker 
en gemakkelijker kunnen we het niet maken. 

Dr. E.B. Pechler
088 288 0280
epechler@deloitte.nl
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Diverse gemeenten kampen met vernietiging van legesaanslagen, doordat de 
legesverordening onverbindend wordt verklaard. In navolging van onder andere 
de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Wijchen, schaart de gemeente Nijmegen 
zich nu ook in dit rijtje onfortuinlijke gemeenten.

Legesverordeningen lastig 
voor gemeenten

Leges: begroting noodzakelijk
Uit de Gemeentewet volgt dat gemeenten leges mogen 
heffen ter zake van het genot van door de gemeente 
verstrekte diensten. De tarieven hiervoor dienen 
zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde baten 
de geraamde lasten niet overschrijden. Hiertoe dient 
een gemeente op verzoek van een belastingplichtige 
een deugdelijke onderbouwing te overleggen. 
Wanneer de baten hoger zijn dan de lasten, wordt de 
legesverordening in beginsel gedeeltelijk onverbindend 
verklaard, zo oordeelde de rechter al eens. Het tarief en 
de aanslag worden dan naar rato verlaagd. Indien de 
baten de lasten met meer dan 10% overschrijden en dit 
de gemeente bij voorbaat duidelijk moet zijn geweest, 
wordt de legesverordening geheel onverbindend 
verklaard (met vernietiging van de legesaanslag tot 
gevolg).

Leges bouwvergunning
Belanghebbende heeft naar aanleiding van een 
bouwvergunningaanvraag een legesnota ontvangen 
van € 315.387. Belanghebbende heeft vervolgens 
diverse grieven tegen de legesbegroting aangevoerd. 
De gemeente heeft tot drie maal toe een onderbouwing 
overgelegd, waarbij de aangeleverde cijfers steeds 
veranderden. Volgens de laatst aangeleverde begroting 
bedroegen de geraamde lasten circa € 10,5 mln. 
tegenover circa € 8,7 mln. aan geraamde baten. 
Rechtbank Arnhem stelt belanghebbende in het gelijk. 
Volgens de rechtbank schiet de legesbegroting tekort op 
de volgende vijf punten:
1.  de kosten die zien op vrijgestelde diensten zijn ten 

onrechte meegenomen;
2.  de kosten van de burgerlijke stand zijn ten onrechte 

integraal toegerekend;
3.  de kosten van de GBA zijn ten onrechte integraal 

toegerekend;

4  de kosten van naturalisatie zijn ten onrechte 
toegerekend, omdat deze dienst niet in de verordening 
is geregeld;

5.  er is ten onrechte structureel geen of onvoldoende 
rekening gehouden met opbrengsten uit grote 
bouwprojecten.

Door deze tekortkomingen is het vermoeden 
gerechtvaardigd dat de geraamde baten meer bedragen 
dan de geraamde lasten. In casu kon niet worden 
vastgesteld of en met hoeveel de geraamde baten de 
geraamde lasten overschreden. Dat bracht met zich dat 
de legesverordening geheel onverbindend verklaard werd. 
Hiermee kwamen alle aanslagen te vervallen waartegen 
tijdig bezwaar is gemaakt.

Tot slot
Deze procedure betrof de Legesverordening 2009. 
Aanslagen uit 2009 staan in beginsel formeel vast. Nu 
alsnog bezwaar aantekenen tegen een legesaanslag uit 
2009 heeft blijkens de rechtspraak alleen kans van slagen 
indien er geen bezwaarclausule op de legesaanslag staat.
Hoe dan ook is duidelijk dat als u van de gemeente een 
nota voor leges ontvangt, het zinvol is de begroting van 
de legesverordening maar eens op te vragen. De kans 
dat daar iets niet klopt, lijkt gelet op de ontwikkelingen 
in de rechtspraak substantieel. En aan de gemeenten 
is het uiteraard de taak hun begrotingen goed op orde 
te hebben, zodat de verordeningen niet geheel of 
gedeeltelijk onverbindend worden verklaard.

Bc. J. Bouman
088 288 3836
jobouman@deloitte.nl

Mr. M.A. Smits
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masmits@deloitte.nl
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De verkrijging van aandelen in een zogenoemd ‘onroerendezaaklichaam’ is onder 
voorwaarden belast met overdrachtsbelasting. Eén van de voorwaarden hierbij is 
dat de verkrijger van de aandelen (indien de verkrijger een vennootschap is) voor 
ten minste 1/3 belang in het ‘onroerendezaaklichaam’ heeft of verkrijgt. In een 
geval waarbij met preferente aandelen werd gewerkt, slaagde belanghebbende er 
in onder de heffing uit te komen.

Besparing
overdrachtsbelasting door 
‘prefconstructie’ slaagt
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Het komt regelmatig voor dat belastingplichtigen 
met behulp van constructies proberen de heffing van 
overdrachtsbelasting te ontwijken. In bepaalde gevallen 
kan deze belastingontwijking worden tegengegaan door 
een (her-)kwalificatie van de feiten en omstandigheden, 
of via een interpretatie van doel en strekking van 
de wet. In andere situaties kan belastingontwijking 
worden bestreden door toepassing van het leerstuk van 
wetsontduiking ofwel fraus legis. Van fraus legis is echter 
alleen sprake indien belastingontwijking het belangrijkste 
motief is van een belastingplichtige en indien de fiscale 
gevolgen in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever. 
In de onderhavige zaak bracht de fiscus dit wapen in 
stelling toen een belastingplichtige overdrachtsbelasting 
beoogde te ontgaan.

Casus 
Een stichting, die eigenaar is van een kantoorgebouw, 
wordt omgezet in een besloten vennootschap (bv). De bv 
wordt door deze omzetting een ‘onroerendezaaklichaam’. 
Belanghebbende (een vennootschap) krijgt bij deze 
omzetting de helft van alle gewone aandelen in deze bv. 
In beginsel is over deze verkrijging van aandelen in de 
bv overdrachtsbelasting verschuldigd. Om te voorkomen 
dat overdrachtsbelasting moet worden betaald, werd het 
aandelenkapitaal vergroot. Er werden extra preferente 
aandelen uitgegeven, waarbij de helft van de preferente 
aandelen wordt uitgegeven aan een vriend van (de 
dga van) belanghebbende en de andere helft aan een 
trustkantoor. Bovendien kreeg deze vriend een renteloze 
lening van een aan de belanghebbende gelieerde 
vennootschap om de preferente aandelen te kunnen 
financieren.

Dankzij de uitgifte van de preferente aandelen verkreeg 
belanghebbende een belang in de bv dat kleiner is dan 
een derde van het nominaal gestorte aandelenkapitaal. 
Belanghebbende stelde zich dan ook op het 
standpunt dat de verkrijging van de aandelen niet met 
overdrachtsbelasting is belast. 

Fraus legis?
De inspecteur heeft in deze casus primair betoogd dat 
de uitgifte van preferente aandelen aan de vriend van 
belanghebbende geen realiteitswaarde heeft en dat de 
vriend dientengevolge in fiscale zin niet als aandeelhouder 

kwalificeert. Subsidiair heeft de inspecteur zich beroepen 
op het leerstuk van fraus legis, omdat hij van mening is 
dat het aandelenbelang van belanghebbende kunstmatig 
over gelieerde vennootschappen is uitgesplitst en hiermee 
de heffing van overdrachtsbelasting werd voorkomen.
De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat de vriend van 
belanghebbende wel als aandeelhouder kan worden 
aangemerkt. Als gevolg hiervan zijn de aandelen van 
belanghebbende niet kunstmatig uitgesplitst over 
gelieerde vennootschappen en faalt dus het beroep 
van de inspecteur op fraus legis. De verkrijging 
van de aandelen door belanghebbende is niet met 
overdrachtsbelasting belast, ondanks dat de positie en de 
houding van de vriend opmerkelijk zijn te noemen. 

Slot
In 2012 is besloten om het tarief van de 
overdrachtsbelasting voor woningen blijvend te verlagen 
naar 2%. In juni 2011 was de overdrachtsbelasting 
dienaangaande al tijdelijk verlaagd van 6 naar 2%, 
maar mede ter bescherming van de huizenmarkt is 
deze verlaging nu definitief geworden. Het belang van 
deze casus is thans derhalve nog steeds aanwezig. Het 
is wel de vraag of de wetgever het hierbij laat zitten 
of dat de wet wordt aangepast. Vooralsnog is van een 
voorgenomen aanpassing niet gebleken.

Drs. R. Vermeulen
088 288 8496
rovermeulen@deloitte.nl
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De btw-carrouselfraude met mobiele telefoons en 
computerchips is de Staatssecretaris van Financiën al langer 
een doorn in het oog omdat daarbij heffing kan worden 
ontgaan. Nadat hij tevergeefs heeft geprobeerd de Europese 
Commissie tot maatregelen over te laten gaan, heeft hij nu 
zelf maatregelen genomen, die vanaf 1 juni 2012 werken. 

Verlegging van btw bij levering 
mobiele telefoons en computerchips
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De werking van btw-carrouselfraude
Bonafide ondernemers kunnen betrokken worden 
bij btw-carrouselfraude. Btw-carrouselfraude zou er 
als volgt uit kunnen zien: bonafide ondernemer A uit 
België levert goederen, bijvoorbeeld mobiele telefoons 
of computerchips, aan ondernemer B (de fraudeur) in 
Nederland. De goederen levert ondernemer B door 
aan bonafide ondernemer C, waarbij de goederen 
in Nederland blijven. De levering van ondernemer 
A is onderworpen aan het nultarief omdat sprake is 
van een zogenoemde intracommunautaire levering 
vanuit België. Ondernemer B moet in Nederland een 
intracommunautaire verwerving aangeven. Ook moet 
hij de btw die hij aan ondernemer C in rekening brengt, 
betalen aan de belastingdienst. Hij doet echter niets 
van dit alles en steekt de btw die hij van ondernemer 
C ontvangt in eigen zak. De fiscus beoogt dit soort 
zaken uiteraard aan te pakken, maar dat is niet altijd 
even eenvoudig. Een van de mogelijkheden is de 
verleggingsregeling die de belastingdienst nu in de strijd 
heeft geworpen.

Bij toepassing van de verleggingsregeling wordt de 
afnemer in plaats van de leverancier de btw verschuldigd. 
Indien de afnemer een recht op aftrek van btw heeft, kan 
hij de btw in dezelfde btw-aangifte aangeven en weer in 
aftrek brengen. Per saldo is dan geen btw verschuldigd. 
De verleggingsregeling zorgt ervoor dat de fraudeur geen 
btw meer ontvangt van zijn afnemer die hij niet voldoet 
aan de belastingdienst. 

Reikwijdte van de nieuwe regeling
In een besluit heeft de staatssecretaris aangegeven voor 
welke mobiele telefoons en computerchips de nieuwe 
regels gelden. Als mobiele telefoons worden voor de 
toepassing van de verleggingsregeling beschouwd:
• Alle handsets die een mobiele telefoonfunctie 

hebben (het overbrengen en ontvangen van 
gesproken berichten), al dan niet in combinatie 
met andere functies. Daarom kunnen andere 
communicatietoepassingen, zoals smartphones ook 
onder de definitie vallen;

• Mobiele telefoons die samen met accessoires (lader, 
batterij, beschermhoesje of handsfree-set) in één 
verpakking geleverd worden;

• Prepaid mobiele telefoons, ongeacht of in de 
verkoopprijs een vergoeding is te onderkennen voor 
toekomstig gebruik van de telefoon;

• Mobiele telefoons die zijn vervaardigd of aangepast 
voor gebruik in een netwerk, maar niet zijn geleverd 
met een belcontract.

De verleggingsregeling geldt niet voor de volgende 
gevallen:
• Mobiele telefoons die geleverd worden tezamen met 

een belcontract, waaronder begrepen contracten 
waarbij bij verlenging van het abonnement een nieuwe 
telefoon mag worden uitgezocht;

• Telefoonaccessoires die apart worden geleverd;
• Walkietalkies;
• WiFi-telefoons, tenzij ook bedoeld voor gebruik via het 

mobiele telefoonnetwerk;
• 3G-datakaarten en WiFi-kaarten.

Voor de definitie van computerchips is van belang wat 
naar spraakgebruik onder een computerchip wordt 
verstaan. In ieder geval kan de verleggingsregeling 
worden toegepast op goederen die vallen onder 
onderverdeling 8542 3190 van de Douanenomenclatuur. 
Het gaat bijvoorbeeld om CPU’s, MPU’s en chipsets. 
De verleggingsregeling is alleen van toepassing op deze 
goederen in een stadium voorafgaand aan integratie in 
het eindproduct. Bij de levering van bijvoorbeeld een 
laptop geldt de verleggingsregeling dus niet meer.

Verleggingsregeling optioneel?
De verleggingsregeling is optioneel. De bedoeling is dat 
de Europese Commissie met een maatregel komt. De 
staatssecretaris laat echter weten dat afnemers extra 
alert moeten zijn wanneer hun leverancier er toch op 
staat btw te berekenen. Indien een afnemer kennis heeft 
van btw-fraude of daarvan redelijkerwijs op de hoogte 
zou moeten zijn, kan de btw-aftrek worden geweigerd 
of kan de afnemer aansprakelijk worden gesteld voor 
de niet voldane btw. Afnemers is dus aan te raden 
om hun leveranciers te vragen om toepassing van de 
verleggingsregeling. In de praktijk is de regeling naar mijn 
mening daarom niet echt optioneel. 

Dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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Gemeenten hebben in Nederland de taak om zorg te dragen voor de huisvesting 
van scholen. Omdat de gemeente daarbij optreedt in het kader van haar 
overheidstaak, kan zij de btw op bouwkosten van de school in principe niet 
in aftrek brengen. Door het schoolgebouw zelf te bouwen en deze tegen een 
geringe vergoeding over te dragen aan een stichting of het schoolbestuur is in het 
verleden getracht de btw-druk te beperken. Onlangs oordeelde de Hoge Raad in 
een door Deloitte gevoerde procedure dat de btw-besparende opzet slaagde. 

Geen misbruik van recht bij 
levering schoolgebouw tegen lage 
vergoeding
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Het geslaagde schoolmodel
In de zaak waarin de Hoge Raad oordeelde dat de 
door de gemeente beoogde verlaging van de btw-druk 
slaagde, ging het om een zogenoemde ‘Brede School’. 
In een Brede School bevinden zich naast een of meer 
basisscholen bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, een 
peuterspeelzaal en een bibliotheek. De gemeente in 
kwestie had opdracht gegeven tot de bouw van de Brede 
School. Na het gereedkomen van het gebouw leverde 
de gemeente dit gebouw tegen een vergoeding van 
15% van de bouwkosten aan een stichting. De stichting 
heeft het gebouw vervolgens aan de diverse gebruikers 
ter beschikking gesteld. Door de levering van het 
schoolgebouw aan de stichting tegen een relatief geringe 
vergoeding werd een btw-voordeel gerealiseerd, omdat 
de gemeente de btw op de bouwkosten nu in aftrek 
kon brengen. Anderzijds moest over de van de stichting 
ontvangen vergoeding wel btw worden voldaan en moest 
overdrachtsbelasting worden betaald over de kostprijs van 
het schoolgebouw (inclusief btw). Het gaat daarbij echter 
om een aanzienlijk lager totaal belastingbedrag dan de 
btw die nu voor de gemeente aftrekbaar is.
Volgens de Hoge Raad is het de gemeente op 
grond van de onderwijswetgeving toegestaan om 
het schoolgebouw over te dragen aan de stichting 
tegen een prijs die onder de kostprijs ligt. Aangezien 
belastingplichtigen in de btw niet hoeven te kiezen voor 
de weg die de overheid de meeste btw–heffing oplevert, 
is volgens de Hoge Raad geen sprake van misbruik van 

recht en blijven de gevolgen van het btw-besparende 
model - en daarmee de aftrek bij de gemeente - in stand. 

Btw-besparend schoolmodel
Dat niet alle btw-besparende schoolmodellen slagen, 
bleek uit een eerdere uitspraak van de Hoge Raad. De 
Hoge Raad oordeelde namelijk dat een gemeente die 
een schoolgebouw liet bouwen, dit overdroeg aan een 
stichting en vervolgens het gebouw terug huurde ten 
behoeve van haar gemeentelijke school, het behaalde 
btw-voordeel niet mocht behouden. Het komt dus aan op 
de feitelijke situatie of de opzet van de gemeente slaagt. 
Van belang lijkt in elk geval dat de Hoge Raad constateert 
dat de inspecteur niet heeft gesteld dat sprake is van 
een symbolische vergoeding. In de praktijk zal de 
belastingdienst dit naar verwachting in de toekomst in 
stelling brengen. Daarnaast valt te verwachten dat men 
door aanpassingen in de (fiscale) wet- en/of regelgeving 
wil voorkomen dat deze btw-besparende modellen 
tot de mogelijkheden behoren. Zo zou bijvoorbeeld 
de onderwijswetgeving aangepast kunnen worden, 
waardoor de gemeente niet meer als opdrachtgever mag 
fungeren voor de bouw van het schoolgebouw. 

Dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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