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Betreft: Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde 

van Belastingadviseurs op de voorstellen van de Europese Commissie van 25 

oktober 2016 inzake het voorstel voor richtlijnen voor een Common Corporate 

Tax Base (COM(2016) 685 final), een Common Consolidated Tax Base 

(COM(2016) 683 final), een richtlijn voor Double Taxation Dispute Resolution 

Mechanisms in de EU (COM(2016) 686 final) en een aanpassing van richtlijn 

(EU) 2016/1164 betreffende hybrid mismatches met derde landen (COM(2016) 

687 final) 

 

 

Geachte leden van de Commissie, 

 

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling 

kennisgenomen van de voorstellen van de Europese Commissie betreffende richtlijnen voor een 

Common (Consolidated) Corporate Tax Base, Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms 

en een aanpassing van de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) voor hybrid mismatches met 

derde landen. 

 

De Europese Commissie heeft in 2011 eerder een voorstel gedaan voor een Common Consolidated 

Tax Base (CCCTB). Vanuit diverse lidstaten was er veel weerstand tegen dit voorstel. Dit voorstel 

heeft het toen niet gehaald. Gelet hierop mag verwacht worden dat de politieke discussie in 

Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie zich vooral zal concentreren op de 

conceptuele aspecten van een CCCTB en de gevolgen voor de Nederlandse economie en het 

vestigingsklimaat. Om die reden heeft de Orde ervoor gekozen om haar commentaar met 

betrekking tot het onderdeel C(C)CTB hierbij te laten aansluiten. 
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Dit commentaar is als volgt opgebouwd. 

I. C(C)CTB 

a. Commentaar op de C(C)CTB voorstellen vanuit macro economisch perspectief 

b. Rechts(on)zekerheid 

c. Separate onderwerpen 

II. Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms 

a. Voorafgaande consultatie 

b. Algemene opmerkingen 

c. Artikelsgewijze opmerkingen 

III. Aanpassing van de ATAD voor hybrid mismatches met derde landen 

 

Bijlage: Opvallende overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse (jaar)winstbegrip en 

dat van de CCTB-Richtlijn 

 

 

I. C(C)CTB 

 

a. Commentaar op de C(C)CTB voorstellen vanuit macro economisch perspectief 

 

Doelstellingen van de C(C)CTB 

- De CCCTB heeft een aantal doelstellingen, zoals het doen van één aangifte 

vennootschapsbelasting voor de hele EU (waardoor de administratieve lastendruk voor het 

internationale bedrijfsleven enorm afneemt), grensoverschrijdende verliesverrekening, 

vermindering van transfer pricing problemen en het tegengaan van structuren tegen 

internationale belastingontwijking. Daarnaast wordt een gelijk(er) speelveld gecreëerd 

doordat alle grote bedrijven over een winstgrondslag worden belast die op uniforme wijze 

wordt vastgesteld. 

 

CCTB is eerste stap naar CCCTB 

- Het eerst voorliggende voorstel van de Europese Commissie betreft de Common Corporate 

Tax Base (CCTB), maar het is duidelijk dat het doel is om te komen tot een CCCTB. Deze 

tweetrapsraket stelde de EC al in haar actieplan belastingontwijking van 17 juni 2015 voor. 

De CCCTB heeft een veel grotere impact op de openbare financiën van de lidstaten dan de 

CCTB, omdat de geconsolideerde grondslag voor de winstbelasting volgens een 

verdeelsleutel wordt verdeeld over de EU-lidstaten. Die verdeelsleutel gaat uit van 

traditionele productiefactoren (materiële vaste activa, omzet en werknemers) en leidt door 

de forfaitaire winstallocatie niet altijd tot het belasten van winst daar waar de waarde wordt 

gecreëerd. De Orde vraagt zich ten zeerste af of het wenselijk is dat deze benadering afwijkt 

van de benadering die in OESO-verband is afgesproken, namelijk het (willen) belasten van 

winst daar waar de waarde wordt gecreëerd. 
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Impactanalyse 

- De impactanalyse uitgevoerd door de Europese Commissie laat zien dat er een algemene 

economische groei wordt becijferd van 1,2 procent (bij CCCTB) en 1,3 procent (bij CCTB). 

Deze groei zou het gevolg zijn van extra investeringen en meer werkgelegenheid. Daarnaast 

zouden de compliance kosten van bedrijven dalen. De vraag is hoe deze groei zich in beide 

scenario’s vertaalt naar Nederland (zie ook hierna m.b.t. de verdeelsleutel). 

In het verleden is al een impactanalyse gemaakt van het CCCTB voorstel. Dit had een 

negatieve impact op de economie van de lidstaten van de EU en voor Nederland in het 

bijzonder (-/- 2 procent BBP, zie de volgende diagram): 

 
Bron: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/europese-winstbelasting-verlies-voor-nederland 

 

Het BBP-verlies werd met name veroorzaakt door de gehanteerde verdeelsleutel die veelal 

in het nadeel is van kleinere en dienstengerichte economieën. Uit niets blijkt dat de impact 

van een CCCTB nu anders zou uitvallen voor Nederland. De Orde brengt hierbij in 

herinnering dat de Tweede Kamer in 2011 juist vanwege deze gevolgen de ‘gele kaart’ heeft 

getrokken tegen de CCCTB. 

 

- De impactanalyse van de Europese Commissie stelt dat de CCCTB het vestigingsklimaat 

van de EU aantrekkelijker maakt door de verlaging van de kosten van compliance, de extra 

R&D-aftrek en de aftrek voor ‘Allowance for Growth and Investment’. De voorstellen 

bevatten echter ook diverse elementen die leiden tot stijging van de belastingdruk waardoor 

de CCCTB ook kan leiden tot een verschuiving van activiteiten en investeringen naar landen 

buiten de EU. 
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- In onderstaande tabel is op een aantal punten een vergelijking gemaakt tussen de CCCTB en 

het huidige Nederlandse stelsel van fiscale winstbepaling. 

 
Item Wet Vpb CCTB 

Deelnemingsvrijstelling 100% vrijgesteld bij tenminste 5% belang 100% vrijgesteld bij tenminste 10% belang 

  Geen annaal bezitseis Annaal bezitseis 

  Geen switch over Wel switch over. Tax credit van toepassing bij 

minder 50% heffing nationale tarief 

Liquidatieverliezen Aftrekbaar Onduidelijk 

Deelnemingskosten Aftrekbaar Niet-aftrekbaar 

Vaste inrichting verliezen EU lidstaten Niet aftrekbaar Aftrekbaar met recapture na 5 jaar 

Verliezen EU dochtermaatschappijen Niet aftrekbaar Aftrekbaar met recapture na 5 jaar 

Verliesverrekening 1 jaar carry back, 9 jaar carry forward Onbeperkte carry forward 

Verliesverrekeningbeperkingen Handel in verlieslichamen wordt bestreden Handel in verlieslichamen wordt bestreden 

    (criteria zijn iets minder zwaar; >75% criterium) 

  Handel in winstlichamen wordt bestreden (art 

20a) 

Handel in winstlichamen wordt niet bestreden 

Giften Aftrekbaar tot een totaalbedrag van € 100.000 

mits aan ANBI 

Onbeperkt aftrekbaar mits aan charity 

Inkomsten uit kwalicerend IP 80% vrijgesteld (innovatiebox) Normaal belast 

Uitgaven voor kwalificerend IP Effectief slechts 80% aftrekbaar Uitgaven lijken direct aftrekbaar tegen normaal 

tarief 

  Eerst activeren, daarna afschrijven Daarboven 50% extra aftrek tot € 20 mio 

    Voor start-ups 100% extra aftrek 

Fiscale eenheid / consolidatie Ja, fiscale eenheid Fiscale eenheid regels van de lidstaat lijken 

mogelijk 

Rente-aftrekbeperkingen 

(veronderstellende ATAD-1 in werking) 

Conform Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) Wijkt af van de ATAD. Onduidelijk waarom. 

Kosten werknemersopties Niet aftrekbaar Aftrekbaar 

Vorderingen in gelieerde verhoudingen In beginsel af te waarderen met claimbehoud Niet af te waarderen 

Transfer Pricing Correcties zowel naar beneden als naar boven Alleen correcties naar boven mogelijk (lijkt 

omissie) 

Notionele Interestaftrek Niet van toepassing Minimaal 2% over toename van het eigen 

vermogen in de afgelopen 10 jaar 

Gekochte goodwill Aftrek-/afschrijfbaar over een periode van 10 

jaar 

Niet aftrekbaar (Franse systeem) 

Overheidsbedrijven Belast ongeacht rechtsvorm (publiekrechtelijk of 

privaatrechtelijk) 

Publiekrechtelijke rechtspersonen vallen niet 

onder de CCTB, privaatrechtelijke 

rechtspersonen wel 

Grondslagerosie (veronderstellende 

ATAD-1 en ATAD 2 ingevoerd) 

Gedekt Gedekt 

Informele kapitaalstortingen Aftrek in de kostensfeer Geen aftrek (dan wel tekst richtlijn is 

onduidelijk) 

Jaarwinst - grondslag Voorzichtigheidsbeginsel Alleen gerealiseerde resultaten worden in 

beschouwing genomen 

Jaarwinst - voorzieningen Voorzienbare kosten aftrekbaar (Baksteenarrest) Alleen juridisch afdwingbare verplichtingen 

aftrekbaar 

Aangifte in functionele valuta Ja, dit is mogelijk Nee, alleen aangifte in €'s is mogelijk 
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- Uit dit overzicht blijkt dat voor kleinere bedrijven die aan R&D doen (IP ontwikkeling), de 

CCTB gunstiger is dan de huidige Nederlandse winstbepalingen. Voor grote bedrijven (met 

hoge winsten uit IP) is het huidige Nederlandse regime (met de innovatiebox) gunstiger. Om 

de aantrekkelijkheid van de innovatiebox te behouden zou Nederland zich bij de behandeling 

van de voorgestelde C(C)CTB Richtlijn – nu tarieven niet geregeld worden in de C(C)CTB 

Richtlijn en gelet op het belang van de innovatiebox voor het vestigingsklimaat – hard 

kunnen maken voor de mogelijkheid om een speciaal lager tarief te introduceren met 

betrekking tot inkomsten die kwalificeren voor de innovatiebox voor belastingplichtigen op 

wie de C(C)CTB van toepassing is. De Orde merkt daarbij op dat het niet helemaal duidelijk 

is hoe een separaat tarief zich dit verhoudt tot artikel 1 lid 2 van de C(C)CTB Richtlijn (“A 

company that applies the rules of this Directive shall cease to be subject to the national 

corporate tax law in respect of all matters regulated by this Directive, unless otherwise 

stated”). Gesteld kan worden dat het tarief hier niet onder valt. Een mogelijke andere uitleg 

zou kunnen zijn, dat er al een speciale faciliteit is opgenomen in de CCTB voor innovatie, 

dus dan is het niet toegestaan buiten de C(C)CTB om door middel van een separaat 

innovatietarief nog een extra incentive te geven voor innovatie. Volgens de Orde is er echter 

voldoende ruimte om speciaal tarief voor de innovatiebox te introduceren. Gelet op de 

gevolgen voor het Nederlandse en Europese vestigingsklimaat, is dit naar de mening van de 

Orde een belangrijk punt waar Nederland zich bij de beraadslagingen over het voorstel (in 

de Ecofin) aandacht voor moet vragen. Naar verwachting zullen ook andere landen hier zo 

mee omgaan waar de huidige ‘patent box’ al als een tariefmaatregel is vormgegeven. 

 

- Ten aanzien van de superaftrek van R&D kosten zal verder nagegaan moeten worden op 

welke wijze deze zich verhoudt tot de huidige WBSO ten aanzien niet-loonkosten. 

Nederland heeft er immers recent bewust voor gekozen om de oude RDA in de 

vennootschapsbelasting over te hevelen naar de WBSO. 

 

- Een ander in het oog springende verschillen zien met name op de deelnemingsvrijstelling. 

In onderdeel c.1 hierna wordt hierop ingegaan. 

 

- Uit de tabel blijkt ook dat er meer politiek ingegeven aftrekbeperkingen in de Nederlandse 

grondslagbepaling in het CCTB voorstel niet is opgenomen, zoals de niet-aftrekbaarheid van 

de werknemersopties die in Nederland in 2006 is ingevoerd. Dit betekent dat voor bedrijven 

die verplicht onder de CCTB vallen – dan wel hier voor kiezen – de kosten van 

werknemersopties weer aftrekbaar worden. 

 

- De impactanalyse heeft geen rekening kunnen houden met de uitslag van de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen die op 8 november 2016 plaatsvonden. De nieuw gekozen president 

Trump is voornemens werkgelegenheid terug te halen naar de VS door o.a. het tarief voor 

de winstbelasting (van thans 34 procent tot 35 procent) te verlagen tot 15 procent. De kans 

is hierbij reëel dat een wetsvoorstel in die richting wordt aangenomen gelet op de 

meerderheid van de Republikeinen in het Congres en het Huis van Afgevaardigden. De Orde 



De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB reageert gevraagd en ongevraagd op fiscaal relevante 

(wets)voorstellen (en het voortraject daarvan) vanuit de expertise van haar leden. Belangrijke toetsstenen zijn 

rechtszekerheid (waaronder terugwerkende kracht), verenigbaarheid met het recht, uitvoerbaarheid, 

effectiviteit en efficiency, regeldruk en gevolgen voor het investeringsklimaat. 

6

vraagt zich af wat het effect is van een dergelijke verlaging op het vestigingsklimaat van de 

EU en hoe Amerikaanse multinationals hierop gaan reageren en ten slotte in hoeverre dit van 

invloed is op de impactanalyse die door de Europese Commissie gemaakt is. Omdat veel IP 

in de VS wordt ontwikkeld en een meer dan evenredig deel van de meest succesvolle en 

winstgevende bedrijven in de VS gevestigd zijn, kan een consequentie hiervan zijn dat de 

ontwikkeling en eigendom van IP voortaan in de VS blijft (alsmede hieraan verbonden 

hoogwaardige werkgelegenheid). De verdeelsleutel van de CCCTB (zie hierna) neemt juist 

IP niet mee, maar kijkt naast omzet naar traditionele productiefactoren als arbeid en vaste 

activa (zoals gebouwen en machines). De combinatie van de CCCTB-verdeelsleutel en een 

laag tarief van Amerikaanse winstbelasting versterken dit effect. 

 

Verdeelsleutel 

- De verdeelsleutel die gehanteerd is in de vorige voorstellen voor een CCCTB uit 2011 

resulteerde in een negatieve impact voor Nederland. De verdeelsleutel is gebaseerd op vaste 

activa, omzet en werknemers (loonkosten). In het nieuwe CCCTB voorstel is dat niet anders, 

zeker als immateriële activa geen onderdeel zijn van de verdeelsleutel. Hiermee zullen 

lidstaten met veel inwoners en veel vaste activa (dat wil zeggen grote, oudere economieën) 

in het voordeel zijn.  

- Een ander belangrijk punt is dat de verdeelsleutel door haar forfaitaire formule ertoe kan 

leiden dat winst niet wordt belast waar waarde wordt toegevoegd en winst wordt 

gegenereerd. Dit verhoudt zich niet tot de doelstelling van de Europese Commissie, noch tot 

het BEPS-project van de OESO. Een simpel voorbeeld ter illustratie: 

Een in Nederland gevestigde onderneming heeft naast haar vestiging in Nederland een 

dochteronderneming in Lidstaat A en in Lidstaat B. De onderneming in Nederland en 

Lidstaat B zijn succesvol en winstgevend. De onderneming in Lidstaat A draait slecht en 

lijdt commercieel een verlies. Eenvoudshalve wordt in het voorbeeld winst bij de CCCTB-

verdeelsleutel voor een derde deel aan ieder land toegerekend. 

   
Tarief Vpb CCCTB Vpb 

Winst 

Nederland 

100 25% 25 40 10 

Verlies 

Lidstaat A 

-60 25% 0 40 10 

Winst 

Lidstaat B 

80 25% 20 40 10 

Totaal 120 
 

45 120 30 
 

 

Door de verdeelsleutel zal een deel van de winst van Nederland en Lidstaat B worden 

toegerekend aan Lidstaat A, terwijl deze verlies lijdt. Deze onevenredige verdeling van de 

winst doet zich ook voor als Lidstaat B geen verlies maakt maar relatief minder winst. 

Nederland en Lidstaat B zien dan een deel van “hun winst” worden belast in Lidstaat A. 

Naar mate Lidstaat A meer vaste activa (gebouwen) en personeel c.q. loonkosten heeft (dan 
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Nederland en Lidstaat B) kan dit effect verergeren doordat dan meer dan een derde van de 

concernwinst in Lidstaat A zal worden belast. 

 

De verdeelsleutel houdt geen rekening met waardetoevoeging en waardecreatie (intellectuele 

eigendom) en risico’s die worden gelopen. De Nederlandse economie is vooral een 

hoogwaardige kenniseconomie en deze hoogwaardige kennis wordt - anders dan de hoge 

loonkostencomponent - niet meegenomen in de winstverdeling over de landen. De Orde is 

van mening dat dit slecht uitvalt voor de Nederlandse schatkist en dat bovendien niet c.q. 

onvoldoende wordt aangesloten bij het belasten van winsten daar waar de waarde wordt 

gecreëerd. 

 

Beperking flexibiliteit en aantasting soevereiniteit 

- Door nu te kiezen voor een C(C)CTB geven alle lidstaten een deel van hun soevereiniteit ten 

aanzien van belastingheffing op. Dit beperkt de beleidsvrijheid op het terrein van de 

winstbelasting en ontneemt lidstaten de mogelijkheden zich te onderscheiden van andere 

lidstaten. De flexibiliteit in het vaststellen van de grondslag zal verdwijnen, omdat iedere 

latere wijziging weer moet worden goedgekeurd door alle lidstaten, aangezien op het gebied 

van belastingen wordt besloten met unanimiteit. 

- Elke fiscale speelruimte ten aanzien van grote bedrijven voor de nationale wetgever is 

daarmee verdwenen. Ook indien een modernisering van de vennootschapsbelasting, of 

onderdelen daarvan, nodig is, is dat niet meer door Nederland te realiseren. Nederland kan 

dus niet meer inspelen op economische ontwikkelingen, zoals een economische crisis, omdat 

alle lidstaten unaniem met iedere wijziging moeten instemmen. De ervaringen met de BTW 

laten zien hoe lastig dit is. 

- Het opgeven van een deel van de fiscale soevereiniteit betekent tevens dat Nederland niet 

meer zal kunnen inzetten op haar fiscale kroonjuwelen die van Nederland juist een 

aantrekkelijk vestigingsland maken (in het bijzonder de deelnemingsvrijstelling). Ook de 

Staatssecretaris van Financiën heeft meermaals laten weten dat de kroonjuwelen voor 

Nederland van groot belang zijn om buitenlandse investeringen te blijven aantrekken.  

- Ten slotte wijst de Orde hier ter illustratie opnieuw op de beperking van de aftrek van 

werknemersopties zoals we die in Nederland sinds 2006 kennen (art. 10 lid 1 letter j Wet op 

de vennootschapsbelasting 1969). In de C(C)CTB-voorstellen zijn deze kosten gewoon 

aftrekbaar. Dit is een van de vele onderwerpen waarop de nationale wetgever dus geen 

directe invloed meer zal hebben en zelfstandig besluiten kan nemen. 

 

CCTB: gevolgen van een geharmoniseerde grondslag zonder geharmoniseerde tarieven 

- Na de invoering van de CCTB zal de grondslag van de vennootschapsbelasting voor grote 

bedrijven geharmoniseerd zijn. De tarieven echter niet. Fiscaliteit speelt een belangrijke 

keuze bij de vestigingsplaatskeuze van bedrijven. Waar nu een vergelijking niet altijd even 

gemakkelijk is (omdat de grondslagregels verschillen), zal dit na de invoering van de CCTB 

wel zo zijn. Dit is in het voordeel van landen met een laag tarief, zoals Ierland (12,5 procent). 

Het is van groot belang voor de Nederlandse economie, welvaart en werkgelegenheid, dat 
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Nederland aantrekkelijk is en blijft voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te 

vestigen. De invoering van de CCTB tast die aantrekkelijkheid aan en landen met een laag 

tarief zullen juist profiteren ten koste van Nederland. In dit kader zij verwezen naar de 

aangekondigde tariefsverlagingen in het Verenigd Koninkrijk (VK) en België. Ten slotte zij 

opgemerkt dat mede in het licht van het besluit van het VK om de EU te verlaten, veel 

bedrijven die nu in het VK zijn gevestigd, hun vestigingsplaats – nadat de Brexit een feit is 

– zullen heroverwegen. Nederland dient op hun short list te (blijven) staan. 

 

De C(C)CTB leidt tot twee parallelle systemen 

- Als lidstaten het verschil in de CCTB-grondslag en de nationale grondslag willen 

neutraliseren, vereist dit het hanteren van twee verschillende belastingtarieven. Voor de 

belastingdiensten van de lidstaten ontstaat een complexer systeem. De kosten hiervan 

moeten door de burgers van de EU-lidstaten worden opgebracht. Er zullen twee 

verschillende vennootschapsbelastingsystemen naast elkaar ontstaan, aangezien de 

C(C)CTB niet voor alle bedrijven zal gelden. Dit creëert ook potentieel ongelijkheid tussen 

relatief vergelijkbare bedrijven. 

 

b. Rechts(on)zekerheid 

 

De huidige vennootschapsbelasting kent een ontstaansgeschiedenis van zo’n 100 jaar. Gedurende 

die tijd zijn leerstukken toegevoegd, aangepast en uitgekristalliseerd. In de jurisprudentie zijn 

begrippen verduidelijkt en heeft verfijning plaatsgevonden. Indien de huidige 

vennootschapsbelastingwetgeving voor grote ondernemingen in feite geheel wordt vervangen, 

moet weer vanaf het nulpunt worden aangevangen. Alle vraagstukken waarover in de rechtspraak 

duidelijkheid is gecreëerd, komen weer ter discussie te staan. Belastingplichtigen en de 

Belastingdienst kunnen deze vraagstukken opnieuw voorleggen aan de rechter, inclusief het Hof 

van Justitie van de EU. Dit zal tot decennia van rechtsonzekerheid leiden. Een recent voorbeeld is 

de onzakelijke-lening jurisprudentie van de Hoge Raad. Het heeft vele jaren geduurd voordat de 

vele facetten van dit leerstuk duidelijk zijn geworden. Dat zal straks opnieuw beproefd kunnen 

worden. Een ander voorbeeld is de vervanging voor de Nederlandse, in de jurisprudentie ingevulde 

en zich flexibel aan gewijzigde omstandigheden aanpassende, open norm van het 

goedkoopmansgebruik door een strak ingekaderd CCTB winstbegrip, dat niet gemakkelijk op 

gewijzigde omstandigheden zal kunnen inspelen. Zie in dit verband de vele jurisprudentie over de 

behandeling van opties in de deelnemingsvrijstelling, de compartimenteringsleer in de 

deelnemingsvrijstelling, etc., etc. Gevreesd moet worden voor een scenario waarin alles wat in de 

vennootschapsbelasting thans helder en uitgekristalliseerd is, straks opnieuw ter discussie kan 

komen te staan tot en met het Hof van Justitie van de EU aan toe. Het verdient verreweg de 

voorkeur deze weg niet in te slaan.  

 



De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB reageert gevraagd en ongevraagd op fiscaal relevante 

(wets)voorstellen (en het voortraject daarvan) vanuit de expertise van haar leden. Belangrijke toetsstenen zijn 

rechtszekerheid (waaronder terugwerkende kracht), verenigbaarheid met het recht, uitvoerbaarheid, 

effectiviteit en efficiency, regeldruk en gevolgen voor het investeringsklimaat. 

9

c. Separate onderwerpen 

 

Hieronder zal een beknopt commentaar op enkele onderdelen van het CCTB-voorstel worden 

gegeven. Dit commentaar is niet uitputtend, maar bevat enkele opvallende aspecten van de 

voorstellen. Het betreft verschillen met de in juni aangenomen EU anti-BEPS richtlijn (ATAD), 

mogelijke strijdigheden met (overig) EU-recht, of opmerkingen van meer technische aard.  

 

Vooraf merkt de Orde in algemene zin op dat bepaalde leerstukken uit de Nederlandse 

vennootschapsbelasting helemaal niet terugkomen in de voorstellen. Zo worden geen regels 

gegeven voor fusies en splitsingen en bestaat er geen mogelijkheid tot het vormen van een fiscale 

eenheid. Ook zijn de voorstellen voor wel opgenomen leerstukken summier. De Orde wijst in 

dezen op een zeer belangrijke kernvraag, namelijk wat de reikwijdte is van artikel 1 lid 2 CCTB: 

“a company (…) shall cease to be subject to the national corporate tax law in respect of all matters 

regulated by this Directive”. De Orde maakt hieruit op dat voor CCTB-belastingplichtigen partiële 

nationale (subjectieve) belastingplicht blijft bestaan. Onduidelijk is echter in hoeverre dit het geval 

is – met andere woorden, wanneer precies sprake is van ‘matters regulated’ – en dus welke 

nationale bepalingen nog wel van toepassing (kunnen) zijn. Houdt de bepaling in dat een CCTB-

belastingplichtige ten aanzien van elk leerstuk waarover iets is opgemerkt in de conceptrichtlijn, 

niet gehouden is aan c.q. geen beroep kan doen op aanvullende bepalingen in de nationale 

wetgeving met betrekking tot hetzelfde leerstuk? 

 

Verder merkt de Orde op dat de terminologie ‘national corporate tax law’ ingevolge artikel 4(33) 

CCTB is gedefinieerd als “the statute of a Member State”. Dit lijkt alleen om wetgeving te gaan. 

Onduidelijk is wat in dit opzicht de gevolgen zijn voor nationale regelgeving en jurisprudentie. 

 

Als voorbeeld van summiere regelgeving in de conceptrichtlijn noemt de Orde de 

deelnemingsvrijstelling en gerelateerde switch-over bepaling. Samen beslaan deze amper één 

bladzijde. In de huidige Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting is de omvang zo’n 10 

bladzijden. Ook al is meer wetgeving niet altijd betere wetgeving, het geeft wel aan dat de 

opstellers van de huidige voorstellen voorbij zijn gegaan aan allerlei vraagpunten en situaties 

waarin de Nederlandse wetgever wel heeft voorzien. In dat licht heeft het voorstel meer weg van 

een ‘vingeroefening’, dan van uitgekristalliseerde en moderne vennootschapsbelastingwetgeving. 

Zoals in onderdeel 1 van dit commentaar is opgemerkt, is dit te meer bezwaarlijk omdat na 

invoering noodzakelijke aanpassingen alleen tot stand kunnen komen bij unanieme 

besluitvorming. De facto maakt dit wijzigingen vrijwel onmogelijk, tenzij de mogelijkheid wordt 

geboden om dit in de uitvoeringssfeer te regelen. Nadeel hiervan is dat er minder individuele 

inspraak mogelijk is vanuit de verschillen EU-lidstaten.  

 



De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB reageert gevraagd en ongevraagd op fiscaal relevante 

(wets)voorstellen (en het voortraject daarvan) vanuit de expertise van haar leden. Belangrijke toetsstenen zijn 

rechtszekerheid (waaronder terugwerkende kracht), verenigbaarheid met het recht, uitvoerbaarheid, 

effectiviteit en efficiency, regeldruk en gevolgen voor het investeringsklimaat. 

10

c.1. Deelnemingsvrijstelling (artikel 8 onderdeel c en d CCTB) en switch-over clause (artikel 

53 CCTB) 

 

Deelnemingsvrijstelling 

Het voorstel bevat een vrijstelling voor winstuitkeringen en winsten behaald bij de vervreemding 

van aandelen. Anders dan in het CCCTB-voorstel van de Europese Commissie uit 2011 is deze 

vrijstelling alleen van toepassing indien de belastingplichtige ten minste 10 procent van het 

kapitaal of 10 procent van de stemrechten in de dochtermaatschappij houdt gedurende ten minste 

12 maanden. Daarmee is de door de Europese Commissie voorgestelde deelnemingsvrijstelling 

strikter dan de huidige Nederlandse deelnemingsvrijstelling, die in beginsel geldt vanaf een bezit 

van ten minste 5 procent van het (nominaal gestorte) kapitaal in de dochtermaatschappij. Voorts 

geldt er naar Nederlands recht geen minimumtermijn gedurende welke dit bezit moet worden 

gehouden. Daarnaast zijn er o.g.v. huidig Nederlands recht diverse wettelijke uitbreidingen van de 

deelnemingsvrijstelling. Zo kan de deelnemingsvrijstelling ook van toepassing zijn indien de 

belastingplichtige zelf niet ten minste 5 procent van het kapitaal in de dochtermaatschappij bezit, 

maar een andere vennootschap die tot hetzelfde concern behoort wel. Verder zijn er uitbreidingen 

op basis van jurisprudentie: zo vallen opties onder voorwaarden ook onder de 

deelnemingsvrijstelling. Indien de CCTB zou worden ingevoerd, gaan de door de Europese 

Commissie voorgestelde 10 procent grens en de minimumperiode gelden als een absolute norm. 

Er is dan geen ruimte meer voor Nederland om soepeler criteria te hanteren. Daarmee gaat 

soevereiniteit verloren ten aanzien van – in de woorden van het Nederlandse kabinet – “één van 

de hoekstenen van het Nederlandse vestigingsklimaat”.  

 

Verder bestaat er uitgebreide Nederlandse jurisprudentie over de vergoedingen die wel en niet 

onder de deelnemingsvrijstelling kunnen vallen. Zoals ook opgemerkt in het algemene deel, lijkt 

deze jurisprudentie niet langer relevant indien de CCTB wordt ingevoerd, met jarenlange 

procedures en rechtsonzekerheid tot gevolg.  

 

Switch-over clause  

Voorts stelt de Europese Commissie voor om winstuitkeringen door en vervreemdingsvoordelen 

behaald bij de verkoop van een buiten de EU gevestigde laag belaste dochtermaatschappij te 

belasten en slechts een aftrek toe te kennen voor de in het buitenland betaalde belasting (‘switch-

over’ naar een verrekeningssysteem). Een dochtermaatschappij is laag belast in de zin van deze 

bepaling indien het statutaire tarief waaraan zij in haar vestigingsstaat onderworpen is minder dan 

de helft bedraagt van het statutaire tarief waaraan de belastingplichtige zelf zou zijn onderworpen. 

Deze bepaling is vergelijkbaar met de switch-over clause die de EC voorstelde in het op 28 januari 

2016 gepresenteerde voorstel voor een zogenoemde Anti-Tax Avoidance richtlijn (ATAD). 

Vanwege grote onenigheid onder de EU-lidstaten op dit punt, haalde dit het uiteindelijk niet en is 

dus niet opgenomen in het in juni aangenomen eindvoorstel. De Europese Commissie stelt dit keer 

bovendien een striktere ondergrens voor van minder dan 50 procent (van het wettelijke vpb-tarief 

in de desbetreffende lidstaat) in plaats van minder dan 40 procent. In het CCTB-voorstel stelt zij 

echter wel een uitzondering voor op basis waarvan de switch-over regel niet geldt indien er een 
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belastingverdrag is tussen de lidstaat van de belastingplichtige en het derde land dat de switch-

over van een vrijstelling- naar een verrekeningssysteem niet toestaat. Daarmee lijkt mogelijke 

strijdigheid met bestaande bilaterale belastingverdragen in principe uitgesloten.  

 

Voor het overige gelden echter de bezwaren die uiteen zijn gezet in het commentaar op de concept-

ATAD van 28 januari 2016. Deze bezwaren zijn in essentie terug te voeren op het volgende. 

Nederland heeft nu de keuze gemaakt om winst uit operationele (“echte”) activiteiten vrij te stellen 

en winsten uit passieve activiteiten te belasten tenzij deze zijn onderworpen aan een effectief tarief 

van minimaal 10 procent. Daarmee is onze deelnemingsvrijstelling een belangrijke fiscale reden 

voor investeerders om zich in Nederland te vestigen. Indien een gemeenschappelijke 

deelnemingsvrijstelling in de gehele EU wordt ingevoerd, vervalt dit concurrentievoordeel voor 

Nederland. Bovendien is het bezwaarlijk dat in het CCTB voorstel geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen passieve en actieve activiteiten. Indien Nederland ‘bij heft’ kunnen actieve 

deelnemingen namelijk niet meer tegen gelijke voorwaarden concurreren in dat andere land, met 

grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hiertegen hadden diverse lidstaten, waaronder 

Nederland, ook al bezwaar toen de EC het ATAD-voorstel presenteerde. In een van de laatste 

compromisvoorstellen van het Nederlands voorzitterschap d.d. 24 mei 2016 was dan ook een 

switch-over clause opgenomen die niet zag op inkomen dat voortkwam uit een ‘active business’. 

Uiteindelijk is de switch-over clause niet opgenomen in de ATAD. Het is daarom opmerkelijk dat 

de EC deze bepaling opnieuw introduceert en daarbij bovendien geen onderscheid maakt tussen 

actieve en passieve activiteiten.  

 

c.2. CFC-regelgeving (artikel 59 en 60 CCTB) 

 

Het CCTB-voorstel bevat een maatregel (evenals de ATAD) op basis waarvan het belastbaar 

inkomen wordt verhoogd met het niet-uitgekeerde passieve inkomen van een laag belaste buiten 

de EU gevestigde dochtermaatschappij, indien de belastingplichtige, kort gezegd, een belang van 

meer dan 50 procent in deze dochter houdt. De dochtermaatschappij wordt aangemerkt als laag 

belast indien zij onderworpen is aan een effectief winstbelastingtarief dat minder bedraagt dan 50 

procent van het tarief waaraan de belastingplichtige zelf is onderworpen. De switch-over clause 

voorkomt dat laag belaste winst afkomstig uit derde landen wordt vrijgesteld bij de ontvanger. 

CFC-regelgeving gaat nog een stap verder en belast nog niet uitgekeerde winst op voorhand bij de 

aandeelhouder. 

 

De Orde vraagt zich af waarom binnen de EU een dergelijk vergaande CFC-regeling nodig is? In 

het commentaar op de concept-ATAD van 28 januari 2016 is reeds gewezen op de negatieve 

gevolgen die dergelijke ‘CFC’ regelgeving heeft, zeker in combinatie met de switch-over clause, 

voor zowel het Nederlandse als Europese vestigingsklimaat als geheel. Zoals nader gemotiveerd 

in dit commentaar, is het de verwachting dat multinationals wegtrekken uit Europa indien de EU-

lidstaten lager belaste buitenlandse winst reeds op voorhand belasten. 
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c.3. Exit heffing (artikel 29 CCTB) 

 

Het CCTB voorstel bevat een zogenoemde ‘exit heffing’. Op basis hiervan moeten lidstaten, kort 

gezegd, stille reserves in vermogensbestanddelen belasten indien een belastingplichtige deze 

vermogensbestanddelen of zijn fiscale woonplaats naar een andere lidstaat of een staat buiten de 

Europese Unie verplaatst, ook al zijn deze stille reserves op het tijdstip van verplaatsing nog niet 

gerealiseerd. Een dergelijke heffing is, gelet op de jurisprudentie van het HvJ EU, in beginsel in 

overeenstemming met de EU-verdragsvrijheden, mits bij een verplaatsing binnen de Europese 

Unie of de Europese Economische Ruimte (EER), uitstel van betaling wordt verleend. De exit 

heffing bepaling in de ATAD voorziet – conform deze jurisprudentie – dan ook in een uitstel van 

betaling bij verplaatsing binnen de EU/EER op grond waarvan de belastingplichtige in termijnen 

kan betalen, verspreid over een periode van vijf jaar. Opmerkelijk genoeg ontbreekt een dergelijke 

bepaling in de het CCTB voorstel.  

 

c.4. Vaste inrichting (artikel 5 CCTB) 

 

De voorgestelde CCTB-richtlijn bevat een uitgebreide definitie van het begrip vaste inrichting. 

Deze definitie volgt in grote mate de door de OESO aanbevolen verdragsdefinitie in BEPS Action 

7. Deze definitie is met name van belang voor de vraag of een onderneming uit een staat een 

belastbare aanwezigheid in een andere staat heeft en of de eerste staat voorkoming van dubbele 

belasting moet verlenen (zie ‘voorkoming van dubbele belasting’ hieronder). Verschillende 

interpretaties kunnen leiden tot dubbele heffing en een onevenwichtige behandeling van 

ondernemingen uit verschillende staten en dienen daarom zo veel mogelijk vermeden te worden. 

Het feit dat het begrip ‘vaste inrichting’ ook voorkomt in meerdere bepalingen in de voorgestelde 

richtlijnen (bijvoorbeeld hybride mismatches, CFC’s en de definitie van een CCCTB groep) 

onderschrijft het belang hiervan. 

 

Het zij opgemerkt dat de OESO definitie ruimer is dan de in de CCTB richtlijn voorgestelde 

definitie in die zin dat een combinatie van activiteiten in een bepaalde staat eerder tot een vaste 

inrichting kan leiden. Hoewel de voorgestelde definitie in de richtlijn moet voorzien in een 

gemeenschappelijk begrip, dient opgemerkt te worden dat deze definitie uitsluitend van toepassing 

is tussen de lidstaten. Voor andere situaties, bijvoorbeeld waar een niet-EU gevestigde 

onderneming actief is in een lidstaat, geldt het betreffende belastingverdrag cq het nationale recht. 

Verwacht kan worden dat voor zover de verdragen van lidstaten onderling andere definities 

hanteren dan in de CCTB-richtlijn, zij niet toegepast zullen worden. Het is belangrijk dat verdragen 

tussen lidstaten en derde landen gerespecteerd moeten worden, maar er dient wel aandacht te zijn 

voor het feit dat door de verschillen die kunnen ontstaan een gelijk speelveld momenteel niet 

volledig bereikbaar is.  
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c.5. Verliezen over de grens (artikel 42 CCTB) 

 

Net zoals onder de huidige Nederlandse regelgeving (‘objectvrijstelling’), zijn verliezen die zijn 

geleden door een in een derde land gevestigde vaste inrichting niet aftrekbaar in de lidstaat van het 

hoofdhuis. 

Anders dan onder de huidige Nederlandse regelgeving, bevat de voorgestelde CCTB-richtlijn een 

bepaling op grond waarvan een CCTB-belastingplichtige verliezen mag aftrekken geleden door 

een direct gehouden kwalificerende dochter of vaste inrichting in een andere lidstaat. Overigens 

merkt de Orde op dat de voorgestelde tekst verduidelijking behoeft wat betreft de voorwaarde dat 

het gaat om dochters die in een andere lidstaat zijn gevestigd. Als gevolg van de toevoeging “as 

referred to in Article 3(1)” in artikel 42 lid 1 CCTB blijkt de voorwaarde “situated in other Member 

States” voor dochters meer uit recital 13, dan uit artikel 42 lid 1 CCTB zelf. 

 

Deze verliezen worden – kort gezegd – ingehaald door latere winst en anders na 5 jaar (of bij 

eerdere ontbinding, verkoop enz.). Deze bepaling is bedoeld als tegemoetkoming voor het niet 

meteen invoeren van de consolidatieregeling onder de CCCTB. Een soortgelijke regeling gold in 

Nederland tot invoering van de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen. Door het gebruik van het 

woord ‘may’ in artikel 42 lid 1 CCTB is het naar de mening van de Orde niet geheel duidelijk of 

het in de CCTB wel om een keuzemogelijkheid zou gaan (door het gebruik van het woord 'may'). 

Dit punt zou moeten worden verduidelijkt. 

 

Het ontbreekt de voorgestelde regeling verder aan belangrijke details, zoals de vraag of inhaal 

volgens een overall, per land of per entiteit methode moet plaatsvinden. Een verduidelijking van 

de voorgestelde regels zou de rechtszekerheid ten goede komen en het risico verminderen van 

verschillende implementaties en interpretaties door lidstaten. Ook lijkt de beperking tot direct 

gehouden kwalificerende dochters een ongewenste beperking van de reikwijdte van de regeling.  

 

Er zijn overigens bedenkingen te maken over het praktische nut van deze regeling gezien de 

verplichte inhaal na 5 jaar. Deze verplichting lijkt de doelstelling – belasting betalen over de 

economische winst en het faciliteren van de cash flow capaciteit – tegen te werken. Daarnaast is 

de verplichte inhaal wellicht niet in lijn met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU 

op dit gebied. Deze vereist, kort gezegd, dat verliezen van een buitenlandse (EU) dochter 

verrekend kunnen worden in de lidstaat van de moeder indien er geen mogelijkheden bestaan voor 

verrekening in de bronstaat. Een aanpassing in zoverre is wenselijk zo niet noodzakelijk. 

 

‘Wetstechnische’ punten: 

- In artikel 42 lid 1 CCTB wordt gesproken over ‘immediate qualifying subsidiaries’ en in 

recital 13 over ‘immediate subsidiaries’. In lid 2 tot en met lid 4 van artikel 42 CCTB wordt 

echter alleen nog gesproken over ‘qualifying subsidiaries’. Aangezien deze laatste term op 

grond van artikel 3 lid 1 CCTB zowel de ‘immediate’ als de ‘lower-tier subsidiary’ omvat, 

is de binnen artikel 42 gehanteerde terminologie niet met elkaar in overeenstemming. Zie 

verder onze opmerking hiervoor over de reikwijdte van de regeling. 
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- In art. 42 lid 4 CCTB zou duidelijk moeten worden gemaakt dat de omvang van de ‘inhaal 

ineens’ aansluit bij de op dat moment nog niet ingehaalde verliezen. Nu staat er “losses 

deducted (…) shall automaticallly be reincorporated”, dus het gehele ooit afgetrokken 

bedrag, ongeacht winsten (en dus add backs) in de eerste 5 jaar. Dit is uiteraard niet de 

bedoeling. 

 

c.6. Voorkoming van dubbele belasting (artikel 8 onderdeel e CCTB) 

 

De voorgestelde CCTB-richtlijn voorziet in een vrijstelling voor winstgevende vaste inrichtingen. 

Deze vrijstelling lijkt te beperkt. De huidige Nederlandse regelgeving c.q. verdragen voorzien 

namelijk in een vrijstelling voor in het buitenland gelegen onroerende zaken en werkzaamheden 

buitengaats. De Orde vraagt wat de status is van belastingverdragen tussen EU-lidstaten onderling 

en het voorgestelde C(C)CTB-stelsel? Een uitbreiding of verduidelijking op dit gebied zou in dat 

licht wenselijk kunnen zijn.  

 

De winst die aan een vaste inrichting wordt toegerekend is ten eerste van belang voor het bepalen 

van de belastbare winst in de staat waar de vaste inrichting is gelegen en ten tweede voor het 

bepalen van de winst waarvoor de staat van het hoofdhuis voorkoming van dubbele belasting moet 

verlenen. De voorgestelde CCTB-richtlijn bevat een bepaling die overeenkomt met de thans 

geldende bepaling in het OESO modelbelastingverdrag voor de toerekening van de winst aan de 

vaste inrichting. Hierdoor dreigt het commentaar bij het OESO modelverdrag zijn status als 

wereldwijd gebruikt interpretatiemiddel te verliezen door het ‘vervangen’ van de huidige 

verdragsbepalingen door een EU-richtlijn. Aanbevolen wordt daarom een verwijzing op te nemen 

naar het OESO commentaar op dit punt. 

 

c.7. Afschrijving intangibles (artikel 10 CCTB jo. artikel 30 e.v. CCTB) 

 

‘Wetstechnisch’ punt: 

In artikel 4(21) CCTB wordt in de definitie van ‘acquisition or construction cost’ slechts verwezen 

naar een ‘fixed tangible asset’ en niet ook naar fixed intangible assets. Door het gebruik van de 

term ‘acquisition or construction cost’ in de artikelen 30 en 31 CCTB, maar ook in artikel 12 

onderdeel i CCTB, zou de indruk kunnen ontstaan dat afschrijving van intangibles niet mogelijk 

is. Dit is evenwel niet in lijn met onder andere: 

- Recital 11, waarin wordt aangegeven dat (ook) intangible assets individueel moeten worden 

afgeschreven. 

- De definitie van ‘fixed assets’ in artikel 4(19) CCTB en de verwijzing naar ‘acquisition or 

construction cost’ aldaar. 

- Artikel 10 CCTB, waarin in algemene zin over ‘depreciation of fixed assets’ wordt 

gesproken. 

- De expliciet voorgeschreven afschrijvingstermijn voor intangibles in artikel 33 lid 1 

onderdeel e CCTB. 

- De artikelen 30 tot en met 32 CCTB, waarin het ook consequent gaat over ‘fixed assets’. 
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Verder vormen de ‘acquisition or construction costs’ dan wel de basis voor opname in het ‘fixed 

asset register’, maar opname in het fixed asset register is weer geen voorwaarde voor afschrijving. 

Met ‘fixed asset’ in de naam van het register wordt overigens een directe relatie gelegd met de 

definitie van artikel 4(19) CCTB, dus inclusief (bepaalde) intangibles. In de definitie van 

‘improvement costs’ (artikel 4(26) CCTB), de andere basis voor opname in het fixed asset register, 

wordt ook alleen gesproken over het brede(re) begrip ‘fixed asset’. 

 

Kortom, er lijkt sprake van een onbedoelde weeffout die eenvoudig zou kunnen en moeten worden 

hersteld door het verwijderen van het woord ‘tangible’ in artikel 4(21) CCTB. Een en ander zou 

geen invloed mogen hebben op de afschrijfbaarheid van (bepaalde) intangibles. 

 

c.8. Niet-aftrekbare items (artikel 12 CCTB) 

 

‘Wetstechnisch’ punt: 

In artikel 12 onderdeel i lijkt in de tweede volzin sprake van een incongruentie nu niet wordt 

gerefereerd aan artikel 33 lid 1 onderdeel b CCTB, maar wel aan artikel 33 lid 2 onderdeel b CCTB 

(second-hand buildings etc). 

 

 

II. Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms 

 

a. Voorafgaande consultatie 

 

Zoals ook is aangegeven in het Explanatory Memorandum heeft de Europese Commissie 

voorafgaand, gedurende de periode 17 februari 2016 tot 10 mei 2016, eenieder uitgenodigd om te 

reageren op het consultatiedocument “Consultation on Improving Double Taxation Dispute 

Resolution Mechanisms” en het Action Plan van 17 juni 2015 “a Fair and Efficient Corporate Tax 

System in the European Union: 5 Key Areas for Action, COM(2015) 302 final”. 

 

De Orde heeft op deze uitnodiging op 9 mei jl. gereageerd. De reactie van de Orde is gepubliceerd 

op www.nob.net. De Orde volstaat op deze plaats met een verwijzing naar bedoelde reactie. 

 

b. Algemene opmerkingen 

 

Het voorstel borduurt voort op het bestaande EU-arbitrageverdrag, welk verdrag alleen geldt in 

het geval sprake is van een verrekenprijscorrectie tussen gelieerde ondernemingen die gevestigd 

zijn binnen de EU. Op grond van dit verdrag volgt, als de bevoegde autoriteiten in het kader van 

een onderlinge overlegprocedure niet binnen een termijn van twee jaar tot overeenstemming 

kunnen komen, een verplichte arbitrageprocedure. Op grond van het voorstel wordt de verplichte 

arbitrageprocedure uitgebreid tot in beginsel alle gevallen van grensoverschrijdende dubbele 

heffing van een ‘inkomstenbelasting’ over ondernemingswinsten. Hiermee wordt invulling 

gegeven aan één van de door de Orde gesignaleerde verbeterpunten in haar hiervóór onder a. 

genoemde reactie. Zoals aangegeven in bedoelde reactie dient het streven in de eerste plaats gericht 

te zijn op een verplichte en bindende overlegprocedure voor alle gevallen van 
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grensoverschrijdende dubbele belastingheffing. De Orde meent dat het toepassingsbereik van het 

voorstel in voormelde zin verder zou moeten worden uitgebreid, zodat het ook geldt voor 

particulieren, die zich in toenemende mate geconfronteerd zien met standpunten van 

belastingdiensten die tot dubbele heffing leiden. 

 

Aan een ander door de Orde gesignaleerd verbeterpunt wordt helaas nog geen invulling gegeven. 

Naar de mening van de Orde kan een belangrijke verbetering van de bestaande overlegprocedure 

worden bereikt door toe te staan dat de belastingplichtige natuurlijke persoon of rechtspersoon 

zich als amicus curiae kan voegen in de overlegprocedure. Hiermee wordt de controleerbaarheid 

van het proces, dat zich kenmerkt als een overheid-tot-overheidproces, aanmerkelijk verbeterd. De 

Orde acht dit een belangrijk bezwaar, waaraan het voorstel niet tegemoetkomt. Bij voorkeur wordt 

tevens, dan wel ten minste bij wijze van alternatief, de mogelijkheid gecreëerd dat de 

belastingplichtige zich als amicus curiae kan voegen in de arbitrageprocedure. 

 
In het BEPS pakket van 5 oktober 2015 heeft de OESO ook aanbevelingen (minimum standaarden 

en ‘best practices’) gedaan om internationale geschilbeslechting in belastingzaken effectiever te 

maken. Arbitrage is daarvan een essentieel sluitstuk. De effectiviteit van de aan de arbitrage 

voorafgaande fase waarin de betrokken staten een overlegprocedure volgen en met elkaar pogen 

tot overeenstemming te komen is minimaal even essentieel. Op deze fase zien nagenoeg alle 

aanbevelingen van de OESO. Naar de mening van de Orde lenen deze minimumstandaarden en 

‘best practices’ zich voor opname in het onderhavige voorstel. 

 

Verder wil de Orde op deze plaats nogmaals benadrukken dat idealiter een belastingplichtige 

natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een grensoverschrijdende situatie wordt geconfronteerd 

met dubbele belasting zelf toegang krijgt tot een onafhankelijk college, bijvoorbeeld te situeren bij 

het Permanent Hof van Arbitrage, dat tot taak heeft te zorgen voor een voor de belastingplichtige 

bevredigende uitkomst, waaraan alle betrokken landen gebonden zijn. De Orde verwijst op dit punt 

verder naar voormelde consultatiereactie. 

 

Het voorstel verwijst in een aantal bepalingen naar de nationale rechter. Naar de mening van de 

Orde geeft het voorstel op dit punt onvoldoende inzicht in de verplichtingen van de lidstaten in het 

geval de nationale wetgeving niet voorziet in een van de genoemde nationaalrechtelijke 

beroepsmogelijkheden. 

 

Tot slot vraagt de Orde aandacht voor het belastingrenteaspect, zoals beschreven in voormelde 

consultatiereactie. Met dit aspect is in het voorstel nog geen rekening gehouden. 

 

c. Artikelsgewijze opmerkingen 

 

Artikel 3, lid 3 

Deze bepaling bevat een groot aantal eisen waaraan het bezwaar moet voldoen 

(ontvankelijkheidseisen). Met name de motiveringseis in de onderdelen c en e is naar de mening 

van de Orde te gedetailleerd. Daarbij komt dat de belastingplichtige zo compleet en snel als 

mogelijk aan alle relevante verzoeken van de bevoegde autoriteiten dient te voldoen op straffe van 
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niet-ontvankelijkverklaring. Verder dient de belastingplichtige op verzoek van de bevoegde 

autoriteiten ook nog specifieke aanvullende gegevens te verstrekken op grond van onderdeel f. 

Aan deze aanvullende gegevens wordt zelfs niet de eis gesteld dat deze relevant dienen te zijn. 

 

De in onderdeel d gestelde eis dat de belastingplichtige informatie verstrekt over de van toepassing 

zijnde nationale regels en belastingverdragen dient naar de mening van de Orde niet te worden 

gesteld. Deze gegevens mogen bekend worden verondersteld bij de bevoegde autoriteiten van de 

Staten. 

 

Naar de mening van de Orde kan door de feitelijk onbegrensde motiveringseis niet meer worden 

gesproken van een effectieve rechtsbescherming. De Orde pleit voor een aanzienlijk beperktere 

motiveringseis, die meer conform de regeling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is. 

Verder meent de Orde dat een gebrek in de informatieverstrekking bij het instellen van het bezwaar 

niet onmiddellijk tot niet-ontvankelijkheid zou moeten leiden, mits het gebrek wordt hersteld 

binnen een daartoe te stellen redelijke termijn. 

 

Artikel 5, lid 3 

Deze bepaling betreft de mogelijkheid beroep in te stellen tegen een afwijzing van een ingediend 

bezwaar. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een verzoek weliswaar formeel wordt 

toegewezen, maar dat de toewijzing slechts gedeeltelijk is, dat wordt afgeweken van het verzoek 

of dat de toewijzing onduidelijkheden bevat. De onderhavige bepaling voorziet niet in een 

beroepsmogelijkheid voor deze situaties. De belastingplichtige zou dan een nieuw, tweede 

bezwaar in kunnen dienen, waarna – als dit wordt afgewezen – wel de mogelijkheid van beroep 

bestaat. De Orde meent dat het de efficiency ten goede zou komen indien de onderhavige bepaling 

de mogelijkheid van beroep zou toekennen aan de belastingplichtige die zich niet kan verenigen 

met de gegeven beslissing, niet zijnde alleen een afwijzende beslissing. 

 

Artikel 10 

Volgens dit artikel wordt de belastingplichtige weliswaar geïnformeerd, maar er wordt hem geen 

gelegenheid geboden tot enige inbreng of bezwaar. De Orde verwijst hierbij naar de opmerking 

onder b. hiervóór. 

Verder vraagt de Orde zich af waarom de belastingplichtige alleen wordt geïnformeerd als de 

onderlinge overlegprocedure faalt. In de praktijk blijkt dat inzicht in de position papers van de 

lidstaten in alle gevallen nuttig is en bijdraagt aan een grotere transparantie van de 

overlegprocedure. 

 

Artikel 15 

Naar de mening van de Orde spreekt het voor zich dat geen toegang bestaat tot de 

arbitrageprocedure in geval van fraude, zoals bepaald in het zesde lid. De Orde mist hier echter 

een beroepsmogelijkheid van de belastingplichtige tegen een vaststelling van (één van) de Staten 

dat sprake is van één van de situaties beschreven in het zesde lid. 

Op grond van artikel 8 van het geldende EU-Arbitrageverdrag zijn lidstaten niet verplicht mee te 

werken aan een onderlinge overleg- of arbitrageprocedure indien in een gerechtelijke of 

administratieve procedure definitief is vastgesteld dat één van de ondernemingen ernstig strafbaar 

is. Het Ministerie van Financiën verstaat daaronder een strafrechtelijke procedure gebaseerd op 
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artikel 68 AWR. De in het voorstel opgenomen omschrijving is derhalve aanzienlijk ruimer. Door 

gebruik van het begrip ‘tax fraud’ lijkt bovendien een opgelegde vergrijpboete ook een reden voor 

het weigeren van de toegang tot de overleg- en arbitrageprocedure te kunnen zijn. Dit effect kan 

de naar de mening van de Orde niet bedoeld zijn. 

 

III. Aanpassing van de ATAD voor hybrid mismatches met derde landen 

 

Conceptueel is veel te zeggen voor het tegengaan van hybride mismatches. Hybride mismatches 

leiden immers vaak tot een relatief lage belastingdruk op bepaalde investeringen door 

multinationals, dit effect doet zich niet voor bij ondernemingen in één lidstaat actief zijn. Dit maakt 

dat er geen gelijk speelveld is tussen ondernemingen die in één of juist in meerdere landen actief 

zijn. Echter, een lage belastingdruk kan ook worden bereikt door investeringen te financieren en 

te structureren vanuit landen met een laag nominaal belastingtarief. Door landen met een relatief 

hoog belastingtarief te verplichten hybride mismatches tegen te gaan, leidt dat tot een voordeel in 

de strijd om internationale investeringen voor landen met een laag nominaal belastingtarief. 

Nederland behoort daar niet toe. 

 

Veel hybride structuren doen zich voor in de relatie met de Verenigde Staten (hierna: de VS), 

waaronder de zogeheten CV/BV. Indien een Nederlandse vennootschap (bijvoorbeeld een BV) 

rente of royalties betaalt (bijvoorbeeld aan een CV), die vanwege een hybride mismatch 

vooralsnog niet worden belast in de VS, zal Nederland onder deze voorstellen geen aftrek mogen 

toestaan. Het gevolg is dat Nederland belasting gaat heffen over een kunstmatig hoge winst welke 

in principe toebehoort aan de VS (waarop immers de rentekosten en/of royaltykosten die zijn 

gemaakt om de winst te behalen niet zijn afgetrokken). Dit gaat in tegen het door Nederland 

uitgedragen uitgangspunt dat winst daar moet worden belast, waar de winst wordt behaald. 

Daarnaast zal de VS belasting gaan heffen over deze winst wanneer deze uiteindelijk naar de VS 

wordt uitgekeerd. Alsdan zal de VS een vermindering van de Amerikaanse belasting geven ter 

grootte van de in Nederland betaalde belasting. Die belasting is relatief hoog vanwege het niet in 

aftrek toelaten van de genoemde rentekosten en royaltykosten. De in Amerika verschuldigde 

belasting wordt daardoor verminderd en Nederland heeft dus een belasting geheven ten kosten van 

de Amerikaanse schatkist.  

 

Mede met het oog op de uitslag van de verkiezingen in de VS (een Republikeinse president en een 

meerderheid in het parlement) is het aannemelijk dat de fiscale wetgeving voor multinationals in 

de VS wordt aangepast in die zin dat het aantrekkelijk wordt om het inkomen niet langer in hybride 

entiteiten te houden (uitstel), maar onmiddellijk in de heffing op te nemen. Dit betekent dat 

Amerikaanse multinationals die momenteel gebruik maken van CV/BV-structuren dit in de 

toekomst zullen gaan omzetten indien de wetgeving in de VS inderdaad wordt gewijzigd. Op dit 

moment leveren de Nederlandse activiteiten van US multinationals een belangrijke bijdrage aan 

de Nederlandse economie. Veel van deze Amerikaanse multinationals profiteren van een CV/BV 

structuur. Simpele invoering van de ATAD voor hybride mismatches met derde landen per 1 

januari 2019 zal leiden tot omzetting van deze structuren naar landen met een lager tarief dan 
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Nederland en dus verlies aan werkgelegenheid in Nederland en verkleining van de te belasten basis 

van multinationals voor Nederland. Dit is een impact die vooralsnog niet is benoemd of becijferd 

als onderdeel van deze aanpassing. De Orde beveelt de regering aan dit te onderzoeken. 

 

De aanpassing van de ATAD voor hybride mismatches met derde landen kent geen 

overgangsregeling. Hier is wel onder druk van Ierland onder andere rekening gehouden met een 

uitstel voor invoering van “Exit heffing” tot 1 januari 2020 en invoering van de rente-aftrek 

beperking per 1 januari 2024 onder druk van België. In lijn met deze verzoeken tot uitstel stelt de 

NOB voor om de aanpassing van de ATAD voor hybride mismatches met derde landen voor 

Nederland uit te stellen tot 1 januari 2024 (gelijk aan het Belgische voorstel). Dit moet de VS in 

staat stellen haar wetgeving te wijzigen en tot uitvoering over te gaan. Voorts doet Nederland 

daarmee recht aan het principe dat inkomen belast moet worden daar waar waarde wordt gecreëerd 

voor één van de belangrijkste handelspartners van Nederland (en de EU). Ten slotte zal deze gang 

van zaken wellicht de bestaande werkgelegenheid van Amerikaanse multinationals in Nederland 

zoveel mogelijk in tact laten. 

 

Bij mismatches in vaste-inrichtingssituaties (het buitenland ziet geen vaste inrichting, terwijl 

Nederland wel een vaste inrichting ziet), wordt Nederland gedwongen het inkomen op te nemen 

in de Nederlandse belastinggrondslag. Hoe verhoudt dit zich met de toepassing van 

belastingverdragen waarin Nederland vaak juist het recht om het heffingsrecht over vaste 

inrichtingwinsten heeft weggegeven, zonder dat het van belang is of het desbetreffende buitenland 

de vaste inrichtingwinst lokaal in de belastingheffing betrekt. 

 

Sommige landen kiezen ervoor een fiscale incentive te geven voor lokale investeringen door de 

activiteiten niet aan te merken als een vaste inrichting. Vanuit Nederlandse optiek is er dan wel 

sprake van een vaste inrichting, die Nederland in beginsel niet zal belasten. Als gevolg van de anti-

hybrid bepaling zal Nederland wel moeten gaan heffen. Nog los van de verdragsrechtelijke vraag 

die dit oproept (zie hierboven), neemt Nederland dus het effect van de lokaal welbewust 

ingevoerde incentive weg en brengt daarmee schade toe aan het fiscale vestigingsklimaat van het 

betreffende land. 

 

De Orde verzoekt u om de staatssecretaris om een reactie te vragen op de hiervoor aangegeven 

punten. 
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Een afschrift van deze brief is heden verzonden aan de staatssecretaris van Financiën. 

 

Uiteraard is de Orde graag bereid het bovenstaande nader toe te lichten. 

 

Hoogachtend, 

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

 

 

 

 

drs. R.A. van der Jagt 

voorzitter Commissie Wetsvoorstellen 
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Bijlage - Opvallende overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse 

(jaar)winstbegrip en dat van de CCTB-Richtlijn 

 

 

DE DEFINITIES 

Kosten van verbetering onderscheiden zich van onderhoudskosten in die zin dat de eerste categorie 

moet worden geactiveerd, terwijl de tweede categorie direct ten laste van de winst kan worden 

gebracht. In de Richtlijn worden kosten van verbetering gedefinieerd als uitgaven die de 

productiecapaciteit van een activum wezenlijk vergroten, zijn functioneren wezenlijk verbeteren 

of meer bedragen dan 10 procent van de oorspronkelijke afschrijvingsbasis van het activum.  

Met name die laatste toevoeging – die onder goedkoopmansgebruik (hierna: GKG) niet zo 

expliciet wordt gedaan – zorgt voor verduidelijking en voorkomt veel voorkomende geschillen op 

dit punt. 

 

Economisch eigenaar: de persoon aan wie in wezen alle voordelen van een vast activum toekomen 

en die alle risico’s ten aanzien van dat activum draagt.  

Van betekenis is de toevoeging ‘in wezen’, een toevoeging die in de Nederlandse definitie 

ontbreekt. De nuance bewerkstelligt dat van geringe, niet noemenswaardige inbreuken op het 100 

procent economisch belang kan worden geabstraheerd. 

 

DE BELASTINGGRONDSLAG 

Volgens artikel 6 worden bij het bepalen van de belastinggrondslag alleen gerealiseerde winsten 

en verliezen in aanmerking genomen.  

Dit uitgangspunt staat op gespannen voet met het voorzichtigheidsbeginsel van GKG dat het de 

ondernemer toestaat ook ongerealiseerde reële verliezen in beschouwing te nemen. 

 

Op grond van artikel 9 vallen kosten in verband met R & D niet in de innovatiebox. Ze zijn normaal 

aftrekbaar. Tot 20 miljoen euro wordt een extra investeringsaftrek genoten van 50 procent, boven 

de 20 miljoen euro van 25 procent. Daarnaast in een super-investeringsaftrek te verkrijgen van 100 

procent.  

De voorwaarden waaronder deze superaftrek wordt toegekend zijn van dien aard dat slechts het 

MKB ervan kan profiteren, terwijl het gemiddelde MKB-bedrijf in beginsel niet onder de Richtlijn 

valt.  

 

Volgens artikel 13 zijn rentelasten beperkt aftrekbaar. Deze beperkingen gelden niet voor 

financiële instellingen. Een bedrag gelijk aan de opbrengst van financiële activa is als rente 

aftgrekbaar. Daarboven is standaard 3 miljoen euro aan rente aftrekbaar of – indien dat meer is – 

30 procent van de EBITDA.  

Hoe de EBITDA in dit verband wordt berekend is niet duidelijk.  
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Een volledig op zichzelf staand bedrijf kan de bovenmatige rentelasten volledig aftrekken. Een 

bedrijf is op zichzelf staand indien het geen deel uitmaakt van een geconsolideerde groep en geen 

verbonden ondernemingen of vaste inrichtingen heeft.  

Ondernemingen die onder de Richtlijn vallen zijn zelden op zichzelf staand. 

 

DE JAARWINSTBEREKENING 

Volgens artikel 19 worden voorraden en onderhanden werken (hierna: OHW) in beginsel tegen de 

kostprijs opgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor OHW dat onder artikel 22 valt: de 

overeenkomst die over een langere periode dan 12 maanden ten uitvoer wordt gebracht. OHW 

wordt dan geactiveerd inclusief het deel van de winst dat aan het voltooide gedeelte van het werk 

moet worden toegerekend. Dit is effectief overeenkomstig de methode die artikel 3.29b van de 

Wet IB 2001 voorschrijft. OHW dat binnen de 12 maanden gereed komt wordt onder de Richtlijn 

dus lager gewaardeerd dan onder artikel 3.29b van de Wet IB 2001. 

 

Voorraden en OHW worden geactiveerd op het bedrag van de direct toerekenbare kosten. De 

belastingplichtige die voor de ingangsdatum van de Richtlijn ook indirecte kosten activeerde, mag 

dit systeem volgens artikel 27 ook onder de Richtlijn hanteren.  

Het ligt niet voor de hand dat een Nederlandse belastingplichtige uit zichzelf ook indirecte kosten 

activeert omdat dat fiscaal niet voordelig is. Wellicht blijft activering beperkt tot het constante 

deel van de algemene kosten. Dat laatste is onder de Richtlijn niet verplicht en dus zal menig 

ondernemer deze activering laten vervallen. Voorraden en OHW worden volgens de Richtlijn 

gewaardeerd op de laagste van de kostprijs en de actuele verkoopwaarde. Dit is een uitzondering 

op de hoofdregel van de Richtlijn (artikel 6 eerste lid) dat ongerealiseerde verliezen niet in 

aanmerking worden genomen. 

 

Als voorraadwaarderingsmethoden stelt de Commissie FIFO, LIFO en gemiddelde kostprijs voor.  

Het IJzerenvoorraadstelsel legt het loodje. 

 

Financiële instrumenten ‘held for trading’ dienen per jaareinde tegen marktwaarde te worden 

gewaardeerd (21).  

Hier is sprake van het mogelijk nemen van ongerealiseerde winsten. Dit is in strijd met GKG en 

IFRS en ook nog eens in strijd met de afspraken die de Belastingdienst met de Nederlandse banken 

heeft gemaakt m.b.t. de waardering van financiële instrumenten. Volgens de tekst van het artikel 

worden financiële activa en passiva als ‘held for trading’ aangemerkt als ze zijn verworven of 

aangegaan met het doel ze op korte termijn te verkopen, dan wel indien ze deel uitmaken van een 

portefeuille geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en waarbij 

sprake is van een terugkerend patroon van korte termijn winstneming. Het lijkt er dus op dat de 

fiscale autoriteiten op eigen initiatief dergelijke instrumenten als ‘held voor trading’ kunnen 

aanmerken. ‘Held for trading’ is echter ook een kwalificatie met een IFRS achtergrond. 

Duidelijkheid moet worden verschaft of IFRS in dezen al dan niet leidend is.  

Opvallend is het feit dat de Richtlijn voor financiële instrumenten ‘held for trading’ een speciale 

waarderingsregel voorschrijft. Het leidt tot de conclusie dat de overige financiële instrumenten op 
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de normale wijze worden gewaardeerd. Gelet op artikel 6 van de Richtlijn betekent dat een 

waardering op kostprijs. Bijvoorbeeld boven pari aangekochte obligaties blijven volgens dit 

waarderingssysteem dus op hun hoge kostprijs staan (nadelig) en onder pari aangekochte 

obligaties op hun lage kostprijs (voordelig). Men zou kunnen menen dat dit verschijnsel kan 

worden opgeheven door op obligaties tot aflossingswaarde “af te schrijven”. Dit is echter op 

grond van artikel 38 van de Richtlijn niet toegestaan bij financiële activa. 

Anders dan de Hoge Raad in het Baksteenarrest toestaat, biedt de Richtlijn in artikel 25 slechts de 

mogelijkheid om voorzieningen te vormen in verband met juridisch afdwingbare verplichtingen 

die bestaan of waarvan het waarschijnlijk is dat ze zullen ontstaan. Voor waarschijnlijke - maar 

niet afdwingbare – kosten waarvoor men komt te staan, kan men geen voorziening vormen. 

Belastingplichtigen gaan er in dit opzicht dus behoorlijk op achteruit. 

 

In de Richtlijn wordt zowel de vorming van een individuele als een collectieve 

debiteurenvoorziening toegestaan, zij het dat voor de laatste vorm een bijzondere voorwaarde is 

opgenomen. Een collectieve debiteurenvoorziening kan slechts worden gevormd voor vorderingen 

die minder dan 0,1 procent van de te waarderen collectiviteit uitmaken.  

Deze voorwaarde wordt binnen GKG niet gesteld. 

 

Artikel 26 regelt de gevolgen van hedging. Is sprake van hedging dan dienen de verschillende 

financiële instrumenten onder voorwaarden in samenhang te worden gewaardeerd.  

Binnen GKG geldt als belangrijkste voorwaarde dat de waardeontwikkeling van de diverse 

instrumenten een hoge mate van correlatie kent. Is dat het geval dan is het in samenhang 

waarderen verplicht. De Richtlijn lijkt daarnaast nog formeel getinte eisen (ten nadele van de 

fiscus) te stellen. De hedge-relatie dient formeel te zijn aangewezen en gedocumenteerd: het is de 

voorwaarde waaronder bedrijven in hun commerciële jaarstukken hedge-accounting kunnen 

toepassen. Hedge-accounting is commercieel aantrekkelijk, in samenhang waarderen is in 

principe fiscaal minder aantrekkelijk, omdat men dan geen gebruik kan maken van de asymmetrie 

van GKG. Desondanks wordt hedge-accounting in sommige gevallen achterwege gelaten omdat 

het administratief bewerkelijk is. De Richtlijn is in dit opzicht fiscaal aantrekkelijker dan GKG, in 

ieder geval wat betreft financiële activa ‘held for trading’. Omdat financiële activa ‘held for 

trading’ verplicht tegen marktwaarde worden opgenomen kan men volgens de Richtlijn – wanneer 

niet aan de voorwaarden van hedge-accounting is voldaan – op deze activa een eventueel 

ongerealiseerd verlies in aanmerking nemen. 

 

In artikel 29 komen diverse vormen van exits aan de orde. Het artikel regelt wanneer het verschil 

tussen de marktwaarde en de fiscale boekwaarde van activa tot de grondslag van de overdragende 

partij wordt gerekend.  

Vreemd genoeg gaat dit artikel slechts over de gevolgen van de overdracht van activa. Strikt 

genomen worden boekresultaten bij de overdracht van passiva dus niet in de grondslag van de 

overdragende staat begrepen. 
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DE AFSCHRIJVING VAN VASTE ACTIVA (artikelen 30 t/m/ 40) 

Vaste activa worden afzonderlijk geregistreerd met de eraan bestede kosten De kostprijs bevat 

volgens artikel 31 geen rentekosten.  

Dit is in afwijking van GKG dat bijvoorbeeld het verschijnsel ‘te activeren bouwrente’ kent. 

 

Bij financial lease trekt de lessee als economisch eigenaar de rentecomponent in de leasetermijn 

af. Daarnaast komen de afschrijvingslasten voor zijn rekening. De rentecomponent is echter niet 

aftrekbaar in het geval die component bij de lessor/juridisch eigenaar niet in de grondslag is 

begrepen.  

Dat wordt lastig werken, omdat de lessee op de hoogte moet zijn van de fiscale behandeling van 

de door de lessor ontvangen leasetermijn.  In Nederland wordt deze eis dan ook niet gesteld. Bij 

financial lease is de rentecomponent per definitie aftrekbaar. Men zou kunnen menen dat de 

Commissie het voorbehoud maakt omdat de leasetransactie die bij de lessee als financial lease 

wordt geduid in het land van de lessor mogelijk als operational lease (verhuur) wordt behandeld. 

Dat kan echter de reden niet zijn, omdat de lessor in geval van operational lease de hele 

leasetermijn als ontvangen huur tot zijn grondslag moet rekenen. Dat is dus meer dan hij moet 

doen bij financial lease: daarbij wordt alleen het rentedeel door de lessor tot de grondslag 

gerekend. 

 

De Commissie bespreekt in lid 3 de situatie waarin de economisch eigenaar onbekend is. Dan 

wordt de leasetransactie kennelijk als operational lease beschouwd, althans dan zijn de gevolgen 

te vergelijken met die van een operational lease. 

Het lijkt zinnig deze bepaling zo te formuleren dat de bepaling niet alleen geldt in het geval de 

economisch eigenaar onbekend is, maar ook in het geval er geen economisch eigenaar is omdat 

geen van de betrokken partijen 100% van het economisch belang bij het lease-object heeft.  

 

Onroerend goed wordt volgens artikel 33 op twee manieren lineair afgeschreven.  

Commercieel onroerend goed, kantoren, andere gebouwen en overig bedrijfsonroerendgoed: 

afschrijvingstermijn 40 jaar.  

Industrieel vastgoed kent een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Afschrijven op grond is niet 

toegestaan.  

De overige vaste activa deelt de Richtlijn in drie categorieën in:  

1. overige vaste activa met een lange levensduur (afschrijving in 15 jaar),  

2. overige vaste activa met een middellange levensduur (afschrijving in 8 jaar).  

3. immateriële vaste activa (apart behandelt in de Richtlijn). Octrooien en patenten worden 

afgeschreven gedurende de periode waarin deze rechten de houder bescherming bieden. 

Indien die periode niet kan worden bepaald geldt een afschrijvingstermijn van 15 jaar.  
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Naar Nederlandse begrippen nieuw is een apart afschrijvingssysteem voor niet nieuwe maar 

gebruikte bedrijfsmiddelen. Uitgangspunt voor deze bedrijfsmiddelen is de afschrijvingstermijn 

die voor nieuwe bedrijfsmiddelen geldt. Echter, indien de ondernemer kan aantonen dat de 

resterende gebruiksduur korter is kan in die kortere periode worden afgeschreven (33).  

De Richtlijn is op het punt van de afschrijving minder grof dan het Nederlandse systeem. Dat heeft 

voordelen – met name de afwijkende afschrijving voor gebruikte bedrijfsmiddelen voorziet in een 

behoefte – maar ook nadelen: we moeten de bedrijfsmiddelen in categorieën indelen en de daarbij 

behorende afschrijvingstermijnen zijn langer dan de Nederlandse. Groot nadeel is het terugvallen 

op het achterhaalde systeem waarbij grond en opstallen administratief van elkaar worden 

gescheiden, terwijl in Nederland een eenvoudig systeem wordt gehanteerd waarbij men de 

afschrijving kan baseren op de WOZ-waarde van het geheel. Ook het verschil in behandeling van 

o.g. in eigen gebruik en beleggingsvastgoed is komen te vervallen. 

 

Volgens artikel 34 wordt een bedrijfsmiddel in het jaar van aanschaf afgeschreven als ware het dat 

het bedrijfsmiddel het hele jaar in gebruik is geweest. In het jaar van verkoop wordt niet meer 

afgeschreven.  

Deze bepaling dient de eenvoud en is in beginsel in het voordeel van de belastingplichtige omdat 

hij eerder afschrijft. 

 

De Richtlijn kent in artikel 35 ook een faciliteit die aan onze herinvesteringsreserve (hierna: HIR) 

en aan de ruilarresten doet denken. Indien de vervanging niet tijdig plaatsvindt wordt de boekwinst 

aan het einde van het tweede jaar volgend op het jaar van verkoop, verhoogd met 10 procent, aan 

de winst toegevoegd (35). 

Onze HIR kent minder stringente vervangingseisen, mag een jaar langer in stand blijven terwijl 

de belastingplichtige de mogelijkheid heeft om met goede argumenten de vervangingstermijn te 

verlengen. Bovendien is de HIR van toepassing op alle activa, terwijl van de Richtlijn-faciliteit 

niet-slijtende of niet verouderende activa als grond, kunst, antiek en juwelen zijn uitgezonderd. 

Anders dan de HIR kent de Richtlijn-faciliteit geen boekwaarde-eis, waardoor er aan de afboeking 

op de kostprijs van het vervangende activum geen beperking zit. De verplichte verhoging van de 

vrijval met 10 procent bij het uitblijven van en tijdigheid van vervanging kan mogelijk worden 

gerechtvaardigd door het – achteraf bezien – ten onterechte genoten uitstel van betaling van 

belasting over de boekwinst. Activa met een levensduur korter dan 8 jaar kunnen in een asset-pool 

worden opgenomen. Deze asset-pool functioneert in feite als onze HIR doordat de opbrengsten bij 

verkoop van de afschrijvingsgrondslag worden afgetrokken. Ruilresultaten op deze activa vallen 

derhalve niet onder de relatief straffe werking van artikel 35 CCTB. 

 

Een speciale bepaling in de Richtlijn (artikel 36), regelt de afschrijving van de kosten van 

verbetering. Hoofdregel is dat deze kosten apart worden afgeschreven gedurende hetzelfde aantal 

jaren als waarin het verbeterde activum wordt afgeschreven. Verbetert men een in 8 jaar 

afschrijfbare machine na 5 jaar, dan wordt die geactiveerde verbetering ook weer in 8 jaar 

afgeschreven. Dit is alleen anders bij gehuurd onroerend goed. Het gaat dan om een economisch 

goed. De verbetering moet in beginsel ook dan in hetzelfde aantal jaren worden afgeschreven als 
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het verbeterde onroerend goed, maar degene die tot de afschrijving gerechtigd is, kan aantonen dat 

de verbetering een kortere levensduur moet worden toegedicht. Indien individueel afschrijfbare 

activa worden verbeterd terwijl de investeerder kan aantonen dat het activum minder lang zal 

meegaan dan de standaard afschrijvingstermijn, dan mag de verbetering worden afgeschreven 

gedurende de geschatte kortere levensduur van het activum.  

De Richtlijn is onmiskenbaar streng en weinig praktisch, doch biedt diverse mogelijkheden om 

voor een soepeler – en praktischer – uitwerking in aanmerking te komen. Het nadeel van deze 

mogelijkheden is dat het aan de belastingplichtige is om aan te tonen dat hij voor het soepeler 

afschrijvingsregime in aanmerking komt. Het is overigens maar helemaal de vraag welk 

afschrijvingssysteem voor verbeteringen volgens GKG is. Te denken valt aan een met de 

verbeteringskosten verhoogde afschrijvingsgrondslag, waarbij de afschrijvingstermijn van het 

oorspronkelijke activum in stand blijft. Ook kan met het verhogen van de grondslag worden 

overwogen de resterende afschrijvingstermijn te verlengen.  

 

Activa met een kortere dan middellange levensduur worden volgens artikel 37 gezamenlijk in een 

asset-pool gewaardeerd en afgeschreven met 25 procent per jaar. De afschrijvingsgrondslag in jaar 

2 is gelijk aan de fiscale waarde van de asset-pool aan het einde van jaar 1, verhoogd met de kosten 

van aanschaf, voortbrenging en verbetering in jaar 2 en verminderd met de opbrengst van de 

verkochte activa in jaar 2.   

Is de afschrijvingsbasis in enig jaar negatief, dan wordt de waarde van de assetpool ten gunste van 

het resultaat verhoogd tot nihil. 

We zien hier een in Nederland in onbruik geraakte afschrijvingssysteem ‘op basis van de 

boekwaarde’. Er is verder niets mis mee – er is evenveel op aan te merken als op de andere 

systemen – met een uitzondering: je schrijft nooit het bedrag af wat je in totaal zou moeten kunnen 

afschrijven.  

 

Volgens artikel 39 kunnen bijzondere waardedalingen van niet-slijtende activa in de 

belastinggrondslag tot uitdrukking worden gebracht. 

Het bijzondere van deze bepaling zit niet in het feit dat zij is geïntroduceerd, maar in het feit dat 

zij beperkt is tot waardedalingen van niet-slijtende activa. Wanneer een afschrijfbaar activum om 

genoemde redenen in waarde daalt tot onder de kostprijs na afschrijving, kan die waardedaling 

niet onder verwijzing naar artikel 39 tot uitdrukking worden gebracht.  

 

VERLIEZEN 

Artikel 41 moet de handel in verlieslichamen aan banden leggen. In die zin is de bepaling goed 

vergelijkbaar met ons artikel 20a. Er zijn echter veel verschillen, de een belangrijker dan de 

andere. Volgens de Richtlijn gaat de bepaling werken zodra een derde partij een belang van 75% 

verwerft. Het Nederlandse artikel 20a legt de lat aanmerkelijk lager, namelijk bij 30%. Daar staat 

tegenover dat artikel 20a bij sommige belangenwijzigingen niet van toepassing is (verkrijging 

krachtens erfrecht, verkrijging door een aandeelhouder die al voor een derde aandeelhouder was, 

een uitbreiding van het belang waarvan men zich bij de belastingplichtige niet bewust is). Ook de 

activiteitentoets waarvan de Richtlijn spreekt, verschilt van die van artikel 20a. Zijn verliezen 
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onder artikel 20a alleen niet te verrekenen als de oorspronkelijke activiteiten tot 30% zijn 

afgenomen, onder de Richtlijn kunnen verliezen ook niet meer verrekend worden als men 

activiteiten in een bepaalde mate – 60% van de omzet vloeit voort uit de nieuwe activiteiten – 

toevoegt.  

 

BEPALINGEN BIJ AANVANG EN EINDE VAN BETROKKENHEID BIJ HET 

SYSTEEM VAN GEMEENSCHAPPELIJKE GRONDSLAG 

De in de artikelen 43 tot en met 52 opgenomen bepalingen regelen de waardering van activa en 

passiva op de openingsbalans aan het begin van de periode waarin de Richtlijn geldt. En op de 

openingsbalans van het eerste jaar waarin men niet meer onder de Richtlijn valt.  

Het zijn sympathiek ogende regels die maakt dat in alle gevallen de regiemwijziging niet in het 

nadeel van de belastingplichtige uitvalt. Ook moeten zij dubbele heffing voorkomen of het 

achterwege blijven van heffing. Men moet zich echter afvragen of de gekozen administratief 

bewerkelijke methodes erg praktisch zijn. 

 

 

 




