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Voorwoord lezingenboekje JOB
Commissie Vaktechniek

Geacht JOB-lid, beste lezer,
De fiscale ontwikkelingen op internationaal, Europees en nationaal vlak hebben in 2018 geleid tot de organisatie van een legio aan verschillende actuele
lezingen. Het afgelopen jaar heeft de Commissie Vaktechniek negen mooie
lezingen mogen organiseren in Rotterdam en Amsterdam met – dankzij de
vele ontwikkelingen – zeer uiteenlopende onderwerpen. Ook in 2018 heeft de
JOB Commissie Vaktechniek vooraanstaande sprekers bereid gevonden om
hun expertise met enthousiaste JOB-leden te willen delen. De lezingen hadden dankzij het enthousiasme van eenieder een interactief karakter, wat leidde tot mooie en boeiende, inhoudelijke discussies.
De geplande lezing in Eindhoven hebben wij helaas (wederom) moeten annuleren vanwege de lage animo. Dit had tot gevolg dat dit jaar ook de beslissing
is gevallen om het komende lezingenjaar geen lezing te organiseren beneden
de rivieren. Als Voorzitter van de Commissie Vaktechniek hoop ik van harte
dat dit van korte duur is en dat er vanaf het volgende lezingenjaar wederom
succesvolle lezingen in Eindhoven georganiseerd zullen worden!
Van alle lezingen die dit jaar hebben plaatsgevonden hebben de commissieleden een mooi verslag gemaakt, dat u kunt naslaan in dit boekje. Op deze manier kunt u de verschillende bijdragen van de verschillende sprekers het afgelopen jaar nog eens rustig nalezen op een moment dat het u schikt.
Via deze weg wil ik graag van de gelegenheid gebruikmaken om een ieder te
bedanken die dit prachtige en leerzame lezingenseizoen mogelijk heeft gemaakt. Zonder de enthousiaste inzet en bijdragen van de sprekers, de commissieleden, de ondersteuning van de medewerkers van het Bureau NOB en
uiteraard de enthousiaste JOB-leden die de lezingen bezochten, waren de lezingen die afgelopen jaar plaatsvonden nooit zo geslaagd geweest.
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Inmiddels hebben de eerste lezingen van het nieuwe lezingenseizoen alweer
met succes plaatsgevonden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het komende jaar
minstens net zo geslaagd gaat worden als het afgelopen jaar. Ik hoop dan ook
weer veel (nieuwe) JOB-leden welkom te heten bij de verschillende lezingen!
Namens de Commissie Vaktechniek,
Lisanne Bergwerff
Voorzitter
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Ontwikkelingen omtrent de
kwalificatie van buitenlandse
samenwerkingsverbanden

Verslaglegger:

mr. Y. (Yassine) El Bojaddaini

Inleider:

prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek – hoogleraar Fiscaal Concernrecht aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Datum lezing:

23 januari 2018

In de belastingadviespraktijk heeft men te maken met een veelheid aan
buitenlandse samenwerkingsverbanden. Zijn zij fiscaal transparant of juist
niet? Het beleidsbesluit dateert alweer uit 2009 en kent diverse oplossingsvacuüms. Vaak is een combinatie van beperkte aansprakelijkheid en fiscale
transparantie gewenst. Tijdens deze JOB-lezing is ingegaan op de kwalificatie
van buitenlandse samenwerkingsverbanden, mede in het licht van (i) stelsels
in andere landen, (ii) de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst, (iii) de
flex-bv die we hebben sinds 2012 en (iv) de modernisering van het personenvennootschapsrecht die het licht waarschijnlijk gaat zien in 2018.
1 Introductie
Wanneer zouden lichamen aan de vennootschapsbelasting moeten worden
onderworpen? Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 uit de jaren zestig volgt dat dat deze onderworpenheid
zou moeten gelden indien het betreffende lichaam, vanuit maatschappelijk
oogpunt, een zelfstandige entiteit is. De vraag is of deze gedachte uit de jaren
zestig gefixeerd dan wel dynamisch moet worden uitgelegd.
In de nota naar aanleiding van het verslag bij de invoeringswet flex-bv is gezegd dat het begrip aandelenkapitaal, zoals dat relevant is voor het toetsingskader van het kwalificatiebesluit (welk toetsingskader weer is gebaseerd op de
parlementaire geschiedenis uit de jaren zestig) ‘voldoende flexibel is om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving’. De criteria voor
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toetsing of een bepaald vehikel subjectief belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, waarvan het begrip aandelenkapitaal onderdeel is, zouden derhalve dynamisch van aard kunnen zijn.
De gedachte was dat een vehikel maatschappelijk zelfstandig is als dit ‘klassieke rechtspersoonlijkheid’ bezit. En van klassieke rechtspersoonlijkheid is
sprake indien een vehikel:
•• juridische eigendom kan hebben; en
•• een beperkte aansprakelijkheid kent ten aanzien van haar participanten.
Dit zijn met name de ‘zes BW-rechtspersonen’ – de nv, de bv en andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal. Dat was de theorie van
de jaren zestig. Daarbij was het idee dat als sprake is van klassieke rechtspersoonlijk, de onderneming niet voor rekening en risico van de achterliggende
participanten wordt gedreven en waardoor het afzonderlijk in de heffing betrekken van het betreffende vehikel wordt gerechtvaardigd. Voor de gevallen
waarin wel de onderneming voor rekening en risico van de achterliggende
participanten werd gedreven gold in principe fiscale transparantie tenzij de
onderneming geen band had met de samenwerking tussen de participanten.
En dat heeft de wetgever vertaald naar vrije toe- en uittreding die als criterium
is terug te zien in de fiscale behandeling van open cv’s en open fondsen en
andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal.
2 Kwalificatiebesluit
Voor de toets of een buitenlands samenwerkingsverband of rechtsvorm voor
de Nederlandse belastingheffing als een transparant of een zelfstandig lichaam
moet worden aangemerkt bestaan de vier kapitaalvennootschap-criteria:
•• eigendom;
•• beperkte aansprakelijkheid;
•• aandelenkapitaal;
•• vrije toe- en uittreding.
Deze criteria zijn opgenomen in het kwalificatiebesluit waarbij het vierde criterium alleen speelt als sprake is van een personenvennootschap.
Het belang van het kwalificatiebesluit is afgenomen sinds 2012. Dit komt met
name door invoering van de objectvrijstelling. Als gevolg hiervan is namelijk
het belang dat een Nederlandse moedermaatschappij kan hebben bij het houden van een transparante dochtervehikel afgenomen. Het belang bestaat echter in bepaalde gevallen nog wel – met name in de inkomstenbelasting. Dit
was onder andere zichtbaar in een zaak betreffende een Franse immobiliare.
Dit was een Franse beleggingsinstelling waarin een Nederlandse natuurlijke
persoon een participatie had. Belanghebbende in deze zaak stelde dat deze
13
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beleggingsinstelling non-transparant was als gevolg waarvan belanghebbende
een verlies in box-2 in aanmerking wenste te nemen.
3 Kritiek op het kwalificatiebesluit
De kapitaalvennootschap-criteria zijn slechts indicatief. Zodoende dient per
geval te worden beoordeeld of een bepaald vehikel transparant is. Dit was
anders onder het kwalificatiebesluit 2004. De in dit laatstgenoemde besluit
opgenomen criteria waren eerder dwingend opgelegd. Hierover werd destijds
vaak geroepen dat dit niet werkzaam is omdat veel gevallen vragen om maatwerk. Bepaalde vehikels kunnen namelijk zodanig contractueel of statutair
zijn ingestoken dat een andere fiscale kwalificatie gepast zou moeten zijn.
Onder de werking van het huidige kwalificatiebesluit is dit dus geflexibiliseerd
en nu wordt geroepen dat dit leidt tot rechtsonzekerheid. Dit wordt volgens
Van de Streek echter weggenomen door de rulingpraktijk.
Wat wel leidt tot rechtsonzekerheid is dat het kwalificatiebesluit regelmatig
onaangekondigd wordt gewijzigd.
Wat verder voor veel onduidelijkheid zorgt is het derde kapitaalvennootschap-criterium dat sprake moet zijn van een in aandelen verdeeld kapitaal.
Dit begrip wordt namelijk nergens gedefinieerd.
Voorts is het aansprakelijkheidscriterium niet bijzonder duidelijk. Moet er nu
sprake zijn van interne aansprakelijkheid? Externe aansprakelijkheid? Primaire aansprakelijkheid? Subsidiaire aansprakelijkheid?
Bij externe aansprakelijkheid, bijvoorbeeld, kunnen participanten rechtstreeks worden aangesproken door derden voor zaakschulden. Bij interne
aansprakelijkheid dient het vehikel zelf de participanten aan te spreken ten
aanzien van zaakschulden. Volstrekt onduidelijk is of interne aansprakelijkheid volstaat.
4 Individuele toetsing?
Het huidige beleid van de Belastingdienst schrijft voor dat slechts gekeken
wordt naar de kapitaalvennootschap-criteria voor zover niet duidelijk is of
een buitenlandse rechtsvorm naar zijn aard een kapitaal- dan wel personenvennootschap is. Indien dat wel duidelijk is dan is het einde oefening en hoeft
dus ook niet meer te worden bezien hoe een en ander contractueel is geregeld
ten aanzien van deze rechtsvorm. Dit is een vrij pragmatische benadering,
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omdat in vrijwel elk land duidelijk is hoe een bepaalde rechtsvorm civiel
wordt gecategoriseerd.
Een voorbeeld waarin dit niet duidelijk is, is de LLC. Uit jurisprudentie uit het
Verenigd Koninkrijk blijkt dat de Britse rechter ten aanzien van LLC’s soms
het Britse personenvennootschapsrecht toepast en soms het Britse kapitaalvennootschapsrecht. In een dergelijke situatie schrijft het beleid van de Nederlandse belastingdienst dus voor om terug te vallen op de kapitaalvennootschap-criteria.
Deze ‘naar z’n aard’-benadering lijkt beter te passen bij de ontwikkelingen op
het gebied van het flex-bv-regime. Door intreden van dit regime kunnen besloten vennootschappen namelijk ten aanzien van de kapitaalvennootschap-criteria aanzienlijk worden aangepast. Ondanks dit is een bv naar zijn
aard een kapitaalvennootschap waardoor geen discussie hoeft te bestaan over
de fiscale kwalificatie ervan.
5 Flex-bv
De flex-bv is een moderniseringspakket uit 2012 met ingrijpende wijzigingen
in het Nederlandse ondernemingsrecht. Het kwalificatiebesluit dateert uit
2009. Ondanks deze ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse ondernemingsrecht is het kwalificatiebesluit dus ongewijzigd gebleven. Dit was, aldus
het Ministerie van Financiën, niet nodig. Uit parlementaire stukken volgt namelijk dat financiën vindt dat een bv VPB-plichtig is omdat:
•• een bv een door een rechtspersonenrecht geregelde vennootschap met een
in aandelen verdeeld kapitaal (…) is;
•• aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk zijn;
•• bij winstverdeling telkens een uitdelingsbesluit vereist is.
Er zijn echter situaties denkbaar waarbij een flex-bv niet aan deze criteria voldoet doordat deze bijvoorbeeld wel hoofdelijke aansprakelijkheid kent ten
aanzien van de aandeelhouders. Niettemin stelt Financiën dat een flex-bv altijd non-transparant is. Financiën past dus ook een vorm van de ‘naar z’n
aard’-benadering toe.
De vraag rijst of dit nu ook geldt ten aanzien van buitenlandse rechtsvormen.
Voor zover dit het geval is, zou dit volgens Van de Streek veel rechtsonzekerheid in de praktijk kunnen wegnemen.
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6 Modernisering van het personenvennootschapsrecht
Er is een voorstel gedaan tot wijziging van het Nederlandse personenvennootschapsrecht.1 Een belangrijke versoepeling hierin is dat commanditaire vennoten ten aanzien van open cv’s op basis van een volmacht tevens de rechtsvorm mogen vertegenwoordigen. Dit zal in de praktijk potentiële debiteuren
niet behoeven te benadelen, nu actoren in het economische verkeer gemakkelijk in het handelsregister kunnen inzien of sprake is van een stille vennoot.
Een commanditaire vennoot hoeft dus niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn
voor de zaakschulden maar kan tegelijkertijd wel de gehele cv vertegenwoordigen volgens het voorgestelde recht. Deze commandiet kan volgens het voorstel echter wel aansprakelijk worden gehouden als zijn handelen een belangrijke oorzaak is geweest van een faillissement.
De vraag rijst of dit een probleem is voor de fiscale wetgeving, nu wellicht
ondernemersfaciliteiten ongewenst aan commanditaire vennoten zouden
moeten worden toegekend. Volgens Van de Streek is dit niet het geval, omdat
aan een dergelijke stille vennoot geen ondernemersfaciliteiten zouden moeten toekomen. Om in aanmerking te komen voor ondernemersfaciliteiten is
namelijk vereist dat deze commandiet rechtstreeks en voor eigen rekening
een onderneming drijft en hiervan is nadrukkelijk geen sprake bij een commanditaire vennoot.

1

Werkgroep personenvennootschappen, ‘Modernisering Personenvennootschappen’, september
2016.
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Over fiscale eenheden, de
per-elementbenadering en
spoedreparaties

Verslaglegger:

S. (Sylvia) de Jong MSc LLM

Inleiders:

drs. M.J.A.M. (Michael) van Gijlswijk en mr. B. (Bauco)
Suvaal, werkzaam bij Meijburg & Co.

Datum:

28 februari 2018

1 Introductie
Van Gijlswijk verwelkomt alle aanwezigen en zet uiteen welke onderwerpen
tijdens de lezing de revue zullen passeren. De focus zal liggen op de actualiteiten rondom de fiscale eenheid, te weten de per-elementbenadering en de
spoedreparatie. Eerst zal Van Gijlswijk ingaan op het werk dat de Commissie
Wetsvoorstellen heeft verricht in het kader van de per-elementkwestie. Vervolgens zullen door Suvaal de per-elementbenadering en de spoedreparatiemaatregelen behandeld worden, mede aan de hand van een aantal praktijkcasussen. Tot slot wil Van Gijlswijk de aanwezigen uitdagen om mee te denken
over een nieuw toekomstbestendig concernregime aan de hand van een gedachte-experiment.
2 Commissie Wetsvoorstellen – acties bij de per-elementkwestie
2.1 De Commissie Wetsvoorstellen – werkzaamheden in het algemeen
Van Gijlswijk begint zijn lezing met het oplichten van een tipje van de sluier
van de werkzaamheden die de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB verricht. Zelf is Van Gijlswijk lid van deze Commissie sinds 2000 en hij heeft ook
meegewerkt aan de commentaren van de Commissie op de wijzigingen van
de fiscale eenheid in 2003 en in 2016. Tevens is hij betrokken geweest bij de
commentaren op de spoedreparatiemaatregelen en volgt hij de aankomende
wetsvoorstellen op de voet.
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De Commissie Wetsvoorstellen bestaat uit een groep vrijwilligers die beschikken over vaktechnische expertise en een keer per maand telefonisch vergaderen. De Commissie heeft het doel om betrokken te zijn bij de creatie van wetsgeschiedenis door te zorgen dat vanuit de vaktechnische optiek een
wetsvoorstel consistent en effectief is. Om dit te bewerkstelligen wordt een
technisch commentaar geschreven op een wetsvoorstel. Dit commentaar
wordt vervolgens gelezen door de Kamerleden en de vaste Kamercommissie
voor Financiën. Anders dan wel eens wordt gedacht, beschikt de Commissie
niet over voorinformatie met betrekking tot de wetsvoorstellen. Op het moment dat het wetsvoorstel gepubliceerd wordt, gaat de Commissie van start.
Het commentaar wordt in een korte tijdspanne geschreven. De Commissie
werkt transparant en publiceert daarom ook alle uitgebrachte commentaren.
Gevraagd en ongevraagd reageert de Commissie Wetsvoorstellen op fiscaal
relevante (wets)voorstellen vanuit de expertise van haar leden. Belangrijke
toetsstenen die gehanteerd worden zijn rechtszekerheid (waaronder terugwerkende kracht), verenigbaarheid met het recht, uitvoerbaarheid, effectiviteit en efficiency, regeldruk en gevolgen voor het investeringsklimaat.
Dit houdt vooral technisch commentaar in op huidige (wets)voorstellen, de
Commissie komt niet zelf met (wets)voorstellen.
Soms nodigt het Ministerie van Financiën de NOB (en andere beroepsorganisaties) uit voor overleg. In een enkel geval neemt de NOB het initiatief om
vooroverleg aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de spoedreparatie.
De NOB stelt dan haar expertise ter beschikking. Vaak is dat dan via leden van
de Commissie Wetsvoorstellen. Deze leden spreken dan altijd op persoonlijke
titel. De Commissie is niet gebonden aan hetgeen in vooroverleg is besproken.
Als een wetsvoorstel wordt gepubliceerd geeft zij in die gevallen dan, net als
anders, haar technische commentaar.
Of het Ministerie van Financiën openstaat voor vooroverleg verschilt per onderwerp.
In heel uitzonderlijke gevallen is het wel eens voorgekomen dat de Commissie
een technisch voorstel doet voor aanpassing. Een voorbeeld daarvan is het
voorstel voor art. 15ad Wet VPB 1969. Dat bevatte een nauwelijks uitvoerbare
debt/equity-toets. In plaats van een dergelijke debt/equity-toets is destijds gepleit voor de gezonde financieringstoets die thans in art. 15ad Wet VPB 1969
staat. Dit voorstel is overgenomen.
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Binnen de Commissie wordt vaak gediscussieerd of de Commissie wel voorstellen voor wet- en regelgeving zou moeten doen. De Commissie doet dat in
beginsel niet omdat met het uiten van een voor- of afkeur voor een bepaalde
regeling men de politieke arena instapt en/of dit de objectiviteit aantast. De
Commissie doet expliciet niet aan politiek en niet aan het behartigen van belangen van individuele ondernemingen. De Commissie staat voor objectief en
technisch commentaar. Dit wordt door de buitenwereld nog wel eens anders
gepercipieerd.
Er wordt ook samengewerkt met de CFE (i.e. de Europese NOB) om gezamenlijk commentaar te geven op regelgeving uit Brussel. Dit omdat de EU-regelgeving het voortraject is voor nationale (implementatie)wetgeving. Door
gezamenlijk op Europees niveau te reageren, kan men het meest effectief zijn.
2.2 De Commissie Wetsvoorstellen en de spoedreparatiemaatregelen
Op 25 oktober 2017 om 11:00 publiceerde de staatssecretaris van Financiën
een brief met daarin de aangekondigde spoedreparatiemaatregelen inzake de
fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Deze spoedreparatiemaatregelen zullen in het tweede kwartaal van 2018 als wetsvoorstel aangeboden worden aan de Tweede Kamer ter behandeling en dan met terugwerkende kracht
ingaan tot en met het moment van publicatie van de brief en het persbericht
daarover.
Deze spoedmaatregelen worden ingevoerd indien Nederland de zaak met betrekking tot art. 10a Wet VPB 1969 verliest bij het Hof van Justitie van de
Europese Unie (HvJ). Deze zaak heeft betrekking op de weigering van de aftrek van rente vanwege de toepassing van de renteaftrekbeperking van art. 10a,
waarbij beoordeeld moet worden of de Nederlandse regeling in strijd is met
de uit het EU-recht voortvloeiende vrijheid van vestiging.
De Commissie Wetsvoorstellen is op 25 oktober 2017 direct in de pen geklommen en dit heeft geresulteerd in een eerste commentaar op deze brief op
3 november 2017. In dit commentaar is met name de terugwerkende kracht
van de spoedreparatiewetgeving flink bekritiseerd.1
Vervolgens heeft de Commissie op 5 januari 2018 een tweede commentaar
uitgebracht dat zag op het toekomstige concernregime, omdat de spoedrepa1

Inmiddels is het wetsvoorstel ‘Spoedreparatie fiscale eenheid’ in de eindfase van de parlementaire
behandeling beland. Het wetsvoorstel is in de kern niet gewijzigd ten opzichte van de brief van
25 oktober 2017. Wel is de terugwerkende kracht in de loop van de behandeling van het wetsvoorstel beperkt tot 1 januari 2018.
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ratiemaatregelen slechts een tijdelijk karakter hebben. De Commissie bepleit
in dit commentaar een vorm van een grensoverschrijdende fiscale eenheid.
Daarnaast geeft de Commissie in dit commentaar aan mee te willen praten en
constructief te willen meedenken over het toekomstige concernregime, omdat zij de fiscale eenheid belangrijk vindt voor het Nederlandse vestigingsklimaat.2
3 De per-elementbenadering en de spoedreparatiemaatregelen
Op 22 februari 2018 heeft het HvJ twee arresten gewezen. In de zaak betreffende de weigering van de aftrek van een valutaverlies (FX-zaak) heeft het HvJ
een voor Nederland positieve uitspraak heeft gedaan, waarbij de Nederlandse
regeling dienaangaande niet in strijd komt met het EU-recht. In de zaak betreffende de weigering van de aftrek van rente vanwege de toepassing van de
renteaftrekbeperking van art. 10a Wet VPB 1969 (10a-zaak) heeft het HvJ geoordeeld dat de Nederlandse regeling wel strijdig is met het EU-recht. In deze
twee zaken, die gevoegd zijn behandeld, oordeelde het HvJ in essentie dat
grensoverschrijdende groepssituaties fiscaal niet nadeliger behandeld mogen
worden door alleen in binnenlandse situaties voordelen te bieden via een fiscale eenheid (de ‘per-elementbenadering’).
In het tweede onderdeel van de lezing wordt door Suvaal de voorgeschiedenis
besproken van de per-elementbenadering en de spoedreparatiemaatregelen.
Ook de hierbij van belang zijnde arresten worden toegelicht.
3.1 De per-elementbenadering
3.1.1 Introductie
De per-elementbenadering die het HvJ heeft toegestaan is de aanleiding geweest voor de spoedreparatiemaatregelen die nu getroffen worden. Echter, het
idee van een grensoverschrijdende fiscale eenheid speelt al veel langer. Suvaal
benadrukt het onderscheid tussen de per-elementbenadering en de spoedreparatie. Er kan nog een beroep gedaan worden op de per-elementbenadering
van nog niet onherroepelijk vaststaande aanslagen over het verleden, waarbij
vergeleken wordt met een fiscale eenheid in een binnenlandse situatie. Zo
wordt dan vastgesteld welke voordelen er in die situatie zouden zijn geweest.
Bij toepassing van de spoedreparatie wordt gedaan alsof er geen fiscale eenheid is voor bepaalde regelingen, terwijl er in werkelijkheid wel een fiscale
eenheid bestaat.

2

Het proces om te komen tot een nieuw concernregime is aangekondigd en zal naar verwachting
eind 2020 uitmonden in een concreet wetsvoorstel.
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3.1.2 Veronderstelde afwijzing van de per-elementbenadering: arrest
X-Holding
Het idee van een grensoverschrijdende fiscale eenheid kwam in februari 2010
al ter sprake in het gewezen arrest X-Holding van het HvJ. In het arrest X-Holding ging het om de vraag of de verliezen van een buitenlandse vennootschap
afgezet konden worden tegen winsten van een Nederlandse vennootschap.
Daarvan heeft het HvJ gezegd dat Nederland dat niet hoeft toe te staan. Er
bestaat een gerechtvaardigd verschil in behandeling van gelijke gevallen.
Mede op basis van het arrest X-Holding van het HvJ heeft de Hoge Raad in
latere arresten geoordeeld dat niet toegestaan hoeft te worden dat bepaalde
voordelen van de fiscale eenheid ook aan grensoverschrijdende situaties worden verleend. Het ging om de arresten die in juni 2011 en september 2012 zijn
gewezen door de Hoge Raad inzake art. 20, lid 4 en art. 10d, Wet VPB 1969.
De Hoge Raad gaf aan dat alle voordelen die voortvloeien uit de toerekeningsfictie van de fiscale eenheid gerechtvaardigd geweigerd kunnen worden in
grensoverschrijdende situaties. De Hoge Raad deed daarmee afstand van de
per-elementbenadering, namelijk het afzonderlijk kunnen beroepen op één
voordeel dat voortvloeit uit het fiscale-eenheidsregime. Bij de per-elementbenadering wens je niet de toepassing van het gehele fiscale-eenheidsregime,
maar wil je wel één bepaald voordeel dat voortvloeit uit het aangaan van een
fiscale eenheid.
3.1.3 Acceptatie van de per-elementbenadering: arrest Groupe Steria
In september 2015 werd het arrest Groupe Steria gewezen door het HvJ. In dit
arrest ging het om de Franse consolidatieregeling. In Nederland gaat het om
volledige consolidatie bij de fiscale eenheid en worden de gevoegde dochters
genegeerd, maar in Frankrijk blijf je de deelnemingen wel zien. In het arrest
Groupe Steria stond ter discussie of het toegestaan was om voor ontvangen
dividend in een binnenlandse situatie een deelnemingsvrijstelling te hebben
van 100%, terwijl in een soortgelijke grensoverschrijdende situatie enkel een
deelnemingsvrijstelling van 95% gold. Het HvJ heeft in deze zaak geoordeeld
dat deze situatie in strijd is met de vrijheid van vestiging. Daarnaast heeft het
HvJ geoordeeld dat per voordeel afzonderlijk moet worden getoetst of een
rechtvaardiging bestaat. Met verwijzing naar het arrest X-Holding geeft het
HvJ aan dat een bestaand regime nog steeds een ongerechtvaardigde belemmering kan vormen voor het vrije verkeer, ook al is de vrijstelling in de binnenlandse situatie het gevolg van de Franse consolidatieregeling. Het arrest
X-Holding staat er dus niet aan in de weg dat bepaalde voordelen ook in
grensoverschrijdende situaties toegestaan moeten worden, waarmee het HvJ
expliciet kiest voor toepassing van de per-elementbenadering.
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De Nederlandse regering heeft na het wijzen van het arrest Groupe Steria
geen actie ondernomen, omdat zij van mening was dat het Nederlandse regime dusdanig van het Franse regime afweek dat dit arrest niet zonder meer van
toepassing was op het Nederlandse regime.
3.1.4 Verschillende Nederlandse zaken over de per-elementbenadering:
Op 8 juli 2016 stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen ten aanzien van
art. 10a Wet VPB 1969 en de aftrekbaarheid van valutaverliezen op een
buitenlandse deelneming. Deze twee zaken, die eerder aangemerkt zijn als de
10a-zaak en de FX-zaak, worden door Suvaal besproken.
10a-zaak
Suvaal schetst de casus van de Nederlandse 10a-zaak, waarbij op 8 juli 2016
prejudiciële vragen gesteld zijn door de Hoge Raad. Art. 10a Wet VPB 1969 is
gericht op het voorkomen van winstdrainage via renteaftrek binnen concern.
Het ging in deze zaak om een Nederlandse belastingplichtige genaamd X. X
had een lening opgenomen ter financiering van een kapitaalstorting in een
Italiaanse dochtervennootschap van X. Gezien de afwezigheid van een fiscale
eenheid tussen de Nederlandse X en de Italiaanse vennootschap is in beginsel
sprake van een lening die valt onder de aftrekbeperking van art. 10a Wet VPB
1969 doordat er een besmette rechtshandeling heeft plaatsgevonden. De belanghebbende nam in deze zaak het standpunt in dat je in een binnenlandse
situatie en dus met een fiscale eenheid deze interne kapitaalstorting (i.e. de
besmette handeling) niet zou hebben gezien. In een fiscale-eenheidssituatie
val je dan buiten art. 10a Wet VPB 1969 en zou de rente van de lening dus wel
aftrekbaar zijn geweest. Belanghebbende X deed daarom een beroep op het
voordeel dat een fiscale eenheid in een binnenlandse situatie zou hebben opgeleverd. In de binnenlandse situatie ziet men dus geen besmette rechtshandeling, maar in een buitenlandse situatie wel, waardoor in de buitenlandse
situatie de rente in beginsel niet aftrekbaar is.
FX-zaak
De volgende zaak die besproken is door Suvaal gaat over het in aanmerking
nemen van valutaverlies en wordt aangeduid als de FX-zaak. In deze zaak gaat
het om een Britse vennootschap die gehouden wordt door een Nederlandse
fiscale eenheid. Er vindt een reorganisatie plaats, waarbij de Britse vennootschap verhangen wordt. Op het geïnvesteerde vermogen in de UK wordt door
de reorganisatie een valutaverlies geleden. Dit valutaverlies wordt niet in aftrek toegestaan. De Nederlandse fiscale eenheid roept hiervoor de per-elementbenadering in. Namelijk, als een fiscale eenheid tot stand was gebracht
met daarin de Britse vennootschap, aldus het betoog, dan hadden de valutaverliezen wel in Nederland in aanmerking genomen kunnen worden. Door de
23

II Over fiscale eenheden, de per-elementbenadering en spoedreparaties

fiscale eenheid zou namelijk sprake zijn van een Britse vaste inrichting en
valutaverliezen ter zake van een vaste inrichting slaan door de Nederlandse
methode van voorkoming van dubbele belasting in Nederland neer, aldus de
belanghebbende.
A-G Wattel heeft in zijn visie op de casus gesteld dat in een binnenlandse situatie zonder fiscale eenheid ook geen aftrekbaar resultaat verkregen zou zijn,
doordat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. En dat, als de Britse
dochter was gevoegd in de Nederlandse fiscale eenheid, men het deelnemingsresultaat überhaubt niet ziet. Wattel zag vrij weinig in de Groupe Steria-benadering, maar de Hoge Raad vloog dit toch anders aan. De Hoge Raad
zegt dat onder de per-elementbenadering een vaste inrichting zou kunnen
ontstaan in de UK, en daarom zou op grond van de Rupiah-arresten nog
steeds een resultaat kunnen worden behaald en dit resultaat kan ook in Nederland neerslaan. De Hoge Raad ziet dus wel enige ruimte voor de per-elementbenadering in deze casus en stelt daarom prejudiciële vragen aan het
HvJ.
3.1.5 Conclusie A-G HvJ 25 oktober 2017
De advocaat-generaal van het HvJ nam aan dat het Groupe Steria-arrest zonder meer ook voor de Nederlandse situatie zou moeten gelden. Dit betekent
dat de A-G de per-elementbenadering hanteert in zowel de 10a-zaak als de
FX-zaak, die gevoegd zijn behandeld.
Het gevolg voor de 10a-zaak is dan dat er sprake is van strijdigheid met de
vrijheid van vestiging, omdat een beroep op het antimisbruikkarakter van de
renteaftrekbeperking in deze zaak niet zou slagen. De uitkomst bij de FX-zaak
is volgens A-G echter anders. Bij de FX-zaak is er geen strijdigheid met de
vrijheid van vestiging, onder verwijzing naar het X AB-arrest, waarin kort
gezegd is geoordeeld dat valutaverliezen niet in aftrek hoeven te worden toegestaan, indien ook positieve veisselkoersresultaten buiten aanmerking blijven.
3.1.6 Arrest HvJ 22 februari 2018 in het algemeen
Het HvJ heeft op 22 februari 2018 arrest gewezen met betrekking tot de
10a-zaak en de FX-zaak. Het eindarrest van de Hoge Raad moet nog komen.
De vraag is of de Hoge Raad bij de FX-zaak ingaat op de vaste-inrichting-parallel – en dus ook ingaat op de grensoverschrijdende fictieve fiscale eenheid.
Suvaal vermoedt dat de Hoge Raad de zaak kort zal afdoen en er niet op in zal
gaan.
Uit het arrest van het HvJ van 22 februari 2018 volgt dat uit het X-Holding-arrest niet kan worden afgeleid dat elk verschil verenigbaar is met de vrijheid
van vestiging, wat ook volgt uit het arrest Groupe Steria. Het oordeel bij de
10a-zaak is dat de Nederlandse regeling strijdig is met de vrijheid van vesti24
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ging, omdat art. 10a Wet VPB 1969 geen aftrek toestaat in een buitenlandse
situatie, terwijl het wel aftrek toestaat in een binnenlandse situatie door het
aangaan van een fiscale eenheid en voor dit verschil in behandeling geen
rechtvaardiging bestaat. Bij de FX-zaak luidt het oordeel anders en is er geen
sprake van strijdigheid met de vrijheid van vestiging, omdat de regeling zodanig is ingekleed dat de verliezen niet in aftrek mogen komen, maar de winsten
ook niet belast worden.
3.1.7 Arrest HvJ 22 februari 2018 met betrekking tot de zaak-10a
Bij de 10a-zaak werd eerst onderzocht of er sprake was van vergelijkbare gevallen die verschillend behandeld zijn. Daarbij oordeelde het HvJ dat de vergelijkbaarheid moet worden onderzocht met inachtneming van het doel van
de nationale regeling. Art. 10a Wet VPB 1969 en het fiscale-eenheidsregime
hebben niet hetzelfde doel en volgens het HvJ maakt art. 10a geen onderscheid tussen de binnenlandse en de buitenlandse situatie. Daarom moet alleen gekeken worden naar het doel van het fiscale-eenheidsregime. Vervolgens verwijst het HvJ naar het arrest X-Holding en komt het tot de conclusie
dat er sprake is van vergelijkbare gevallen met een verschillende behandeling.
Daarna toetst het HvJ of een rechtvaardigingsgrond van toepassing kan zijn.
Het HvJ toetst eerst of er een beroep gedaan kan worden op de verdeling van
de heffingsbevoegdheid, zoals is aanvaard in X-Holding. Renteaftrek is echter
niet voorbehouden aan fiscale eenheden, en ook de plaats waar geheven wordt
over de rentebaten lijkt niet relevant.
In het geval dat een rechtstreekse samenhang bestaat tussen het voordeel (de
renteaftrek) en het ongedaan maken ervan door belastingheffing, kan een beroep op het bereiken van een coherent belastingstelsel als rechtvaardigingsgrond slagen. Echter, het HvJ oordeelde hierover dat niet gesteld is dat er een
rechtstreeks verband is tussen het voordeel en de belastingheffing en dat de
samenhang van het fiscale eenheidsregime niet in gevaar komt als in deze
zaak aftrek wordt toegestaan. Er kan dan ook geen succesvol beroep worden
gedaan op deze rechtvaardigingsgrond.
De laatste rechtvaardigingstoets waaraan getoetst werd, is de bestrijding van
belastingontwijking, waarbij het gaat om de intentie van de regeling. Dit is in
feite het doel van art. 10a, maar deze beperking moet specifiek tot doel hebben misbruik te verhinderen. Dat kan echter niet gesteld worden, nu het verschil in behandeling hier volgens het HvJ voortvloeit uit de combinatie van
art. 10a en art. 15 Wet VPB 1969. Deze rechtvaardigingsgrond kan evenmin
met succes ingeroepen worden, omdat het risico dat de lening geen verband
houdt met de economische realiteit niet minder groot is in een interne situatie
dan in een externe situatie. Al met al is sprake van een ongerechtvaardigde
strijdigheid met de vrijheid van vestiging in deze casus.
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3.1.8 Arrest HvJ 22 februari 2018 met betrekking tot de FX-zaak
In de FX-zaak is er, in tegenstelling tot de 10a-zaak, geen sprake van objectieve vergelijkbaarheid. Ten eerste is het in een binnenlandse situatie normaliter
niet mogelijk om koersverliezen te nemen op een Nederlandse deelneming.
Er bestaat hier wel een bijzondere uitzondering op: wanneer de deelneming in
een andere valuta is uitgedrukt dan euro’s. Echter, binnen een fiscale eenheid
zou ook dan geen sprake zijn van aftrekbare valutaverliezen, omdat de onderlinge deelnemingsverhouding fiscaal neutraal zou zijn (lees: onzichtbaar). Dit
is min of meer in lijn met de redenering van A-G Wattel. Zouden de aandelen
vervreemd worden, dan zou ook het verlies niet aftrekbaar zijn. Bij vervreemding van de aandelen wordt de dochter eerst ontvoegd uit de fiscale eenheid
en zullen eventuele valutaverliezen vallen onder de deelnemingsvrijstelling en
dus ook niet aftrekbaar zijn.
Tot slot en hoe dan ook, zo oordeelt het HvJ, kan op basis van het arrest X AB
gesteld worden dat lidstaten valutaverliezen niet aftrekbaar hoeven te maken,
als de winsten ervan ook niet belast worden.
3.2 De spoedreparatie: brieven van de staatssecretaris van Financiën
Na het bespreken van de relevante arresten, keert Suvaal terug naar de brieven
van de staatssecretaris.
Op 25 oktober 2017 stuurde toenmalige staatssecretaris van Financiën Wiebes een brief naar de Tweede Kamer, naar aanleiding van de conclusie van de
HvJ in de 10a-zaak. Op dat moment was het duidelijk dat er een risico was dat
de latere uitspraak van het HvJ negatief kon uitpakken voor Nederland. Dit
zou tot gevolg hebben dat Nederland structureel en incidenteel dervingen zou
hebben.
De spoedreparatiemaatregelen zouden terugwerkende kracht hebben tot
25 oktober 2017 om 11:00 uur en deze terugwerkende kracht is verder toegelicht in een brief van 8 december 2017. De uitleg die gegeven wordt in deze
brief voor de terugwerkende kracht is dat oneigenlijk gebruik hiermee tegen
wordt gegaan, dat zou plaatsvinden door met name het kunstmatig aangaan
van 10a-leningen. Echter is terugwerkende kracht volgens het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens niet zomaar toegestaan. Terugwerkende kracht
zou acceptabel zijn in het geval dat het gaat om een onbedoelde fout of het
tegengaan van oneigenlijk gebruik van een oud regime voordat het nieuwe
regime ingaat. Het is discutabel of hiervan sprake is in dit geval. Mogelijk argument dat men zou kunnen aandragen tegen de terugwerkende kracht van
het voorstel, is dat het onvoldoende duidelijk was wat het nieuwe regime gaat
inhouden. Daarnaast is de spoedreparatie gericht op de binnenlandse situatie,
terwijl het mogelijk oneigenlijke gebruik de buitenlandse situatie betreft.
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In een brief van 20 december 2017 is aangegeven dat een mondelinge behandeling door het HvJ niet nodig werd geacht, zodat er maar een kleine kans was
om een gunstige uitspraak te krijgen. Ook is duidelijk gemaakt dat er zeer
waarschijnlijk geen grensoverschrijdende fiscale eenheid zal komen in de toekomst. Daarnaast is in laatstgenoemde brief een nadere toelichting gegeven
met betrekking tot art. 10a en art. 13l Wet VPB 1969.
Op 22 februari 2018 is een brief verschenen waarin is opgenomen dat het
streven is om in het tweede kwartaal van 2018 de aangekondigde spoedmaatregelen als wetgeving in te dienen. In deze brief is bevestigd dat later overgestapt dient te worden naar een toekomstbestendig regime en dat het einde van
de consolidatiegedachte nabij is.
Suvaal geeft aan dat naar aanleiding van deze brieven verscheidene vervolgvragen gesteld kunnen worden, zoals: ziet de reparatie alleen op de voordelen,
of ook op de nadelen? En is het wegdenken van de fiscale eenheid wel hetzelfde als ontvoegen? Onduidelijkheid bestaat ook over hoe omgegaan moet worden met wijzigingen gedurende het jaar zelf, bijvoorbeeld als de deelnemingsvrijstelling op de helft van het jaar niet meer van toepassing is. Daarnaast
zullen de maatregelen praktische gevolgen meebrengen voor de uitvoerbaarheid en de rechtszekerheid.
4 Het toekomstige concernregime
4.1 Introductie toekomstig concernregime
Van Gijlswijk geeft aan dat de wetgever heeft laten weten dat het huidige fiscale-eenheidsregime ten einde is. Een nieuw concernregime moet in de plaats
komen van de huidige fiscale eenheid.3 In dat nieuwe concernregime zal het
unieke element van het huidige fiscale-eenheidsregime, namelijk de consolidatie, waarschijnlijk niet terugkeren, aldus de staatssecretaris. Het idee voor
een vorm van grensoverschrijdende fiscale eenheid lijkt geen steun te krijgen.
Echter, nu het onwaarschijnlijk is dat er een grensoverschrijdende fiscale eenheid komt, moeten we terug naar de tekentafel voor een toekomstbestendig
concernregime. Van Gijlswijk neemt de aanwezigen tot slot mee in een gedachte-experiment hierover.

3

Het continueren van het huidige fiscale-eenheidsregime waarbij voor bepaalde elementen de fiscale eenheid weer wordt weggedacht, zoals nu bij de spoedreparatiewetgeving is bepaald, zou ook
een alternatief kunnen zijn. Uit de parlementaire behandeling blijkt niet dat dit alternatief is overwogen of wordt overwogen.
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4.2 Verwachtingen bij een concernregime
Van Gijlswijk vraagt de aanwezigen naar de verwachtingen en randvoorwaarden van een dergelijk nieuw concernregime. Van een concernregime wordt
verwacht dat het bijdraagt aan de administratieve vereenvoudiging. Dit komt
ook terug in de huidige fiscale-eenheidsregime, omdat je binnen het huidige
regime geen interne transacties hoeft bij te houden (neutraliteit). Hiervan afstappen zou leiden tot 200.000 extra belastingplichtigen en mogelijk ook tot
200.000 extra aangiften vennootschapsbelasting. Daarnaast maakt een concernregime het mogelijk dat er resultatenpooling kan plaatsvinden, omdat je
de winsten en verliezen binnen de groep tegen elkaar kunt afzetten. Tevens is
het wenselijk dat het bij een concernregime mogelijk is om te reorganiseren
binnen de groep zonder dat bij elke transactie afzonderlijk afgerekend zou
moeten worden. Vraagtekens kunnen worden gezet bij de definitie van een
concern en of aangesloten moet worden bij het juridische of economische eigendom. Het is denkbaar dat bij een concernregime met minder voordelen
ook minder hoge bezitseisen zullen worden gesteld. Daarnaast zou men nog
na kunnen denken over elementen zoals de aansprakelijkheid van de groep en
de boekjaareis. Randvoorwaarden zijn dat het uitvoeringstechnisch mogelijk
is en juridisch toekomstbestendig. Ook zal het nieuwe regime EU-proof moeten zijn en ten gunste komen aan het fiscale ondernemingsklimaat.
4.3 Concernregimes in Europa
Binnen Europa kennen we verschillende concernregimes die als voorbeeld
zouden kunnen fungeren voor een toekomstig concernregime:
•• group relief / winstoverdracht;
•• consolidatieregime – resultaten pooling;
•• Örganschaft;
•• grensoverschrijdende fiscale eenheid, maar met sloten op de deur;
•• CCCTB.
Van Gijlswijk loopt deze regimes kort af en geeft aan dat het naar zijn mening
waarschijnlijk is dat er een group relief komt of het huidige fiscale-eenheidsregime, gerepareerd voor de meest strijdige elementen, wordt gecontinueerd
5 Afsluiting
Het niet hebben van een concernregeling in de toekomst is geen optie. Het
zou vele stappen terug zijn, als niet meer op groepsniveau kan worden afgerekend over de fiscale winst of als bronheffingen niet meer op groepsniveau
verrekend zouden kunnen worden.
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De wetgever koerst op een nieuw groepsregime, dat geheel anders is dan de
huidige fiscale eenheid. Welk concernregime het ook gaat worden, één ding is
zeker. De komende tijd is er veel werk te doen voor belastingadviseurs.
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III Zakendoen met de VS: over de US
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Verslaglegger: mr. C. (Cherelle) Briegoos en S. (Sylvia) de Jong
MSc LLM
Inleider:

drs. J.P. (John) Linders, partner International Tax
Services bij BDO te Rotterdam

Datum:

13 maart 2018

1 Inleiding
De laatste tijd gebeurt er voor Nederland veel op het fiscale internationale
toneel. Te denken valt aan de implementatie van ATAD1 en ATAD2, maar
ook de Amerikaanse Tax Cuts and Jobs Act zal zijn impact gaan hebben op
het Nederlandse zakenleven. Gezien de snelle en indrukwekkende ontwikkelingen in de Verenigde Staten, is het voor adviseurs met Amerikaanse cliënten
van belang om op de hoogte te blijven van de fiscale ontwikkelingen daar.
Tijdens deze lezing zal door Linders worden ingegaan op de Tax Cuts and
Jobs Act, die in werking is getreden per 1 januari 2018. Hierbij zal worden
stilgestaan bij de implicaties die de Tax Cuts and Jobs Act heeft op de internationale fiscale praktijk, alsmede bij het zakendoen met de Verenigde Staten
van Amerika.
Ook de implementatie van ATAD2, het Amerikaanse belastingsysteem in zijn
algemeenheid en het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika zullen aan bod komen.
2 Belastinghervorming in de Verenigde Staten
Op 20 december 2017 is in navolging van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ook de Senaat akkoord gegaan met de grootste belastinghervorming van de Verenigde Staten sinds 1986. Vanwege de snelle inwerkingtreding op 1 januari 2018 is echter nog veel onduidelijk over uitwerking van deze
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nieuwe wetgeving. Daarbij speelt tevens mee dat de Amerikaanse wetgeving
een stuk omvangrijker is dan de Nederlandse belastingwetgeving.
Alvorens in te gaan op de nieuwe Amerikaanse belastingwetgeving is een zeker begrip van de volgende bepalingen van belang:
•• credit- versus exemption-systeem;
•• US tax credit-systeem;
•• Check the box;
•• Subpart F.
Op deze bepalingen zal eerst worden ingegaan.
3 Credit versus exemption
In Nederland kennen wij het systeem van een kapitaalimportneutraliteit. Dat
houdt in dat Nederland aansluit bij het bronlandbeginsel, waarin het van belang is waar de inkomstenbron zich bevindt. De belastingdruk wordt dan bepaald door de staat waarin geïnvesteerd wordt, waarbij dus het lokale buitenlandse belastingtarief aangehouden wordt. Het maakt dan niet uit in welk
land de investeerders zich daadwerkelijk bevinden, want de belastingdruk is
voor elke investeerder in dat land gelijk. De vestigingsplaats van de investeerder maakt fiscaal dus geen verschil, waardoor Nederlandse investeerders in
het buitenland zich in een gelijkwaardige positie bevinden.
Daartegenover staat het Amerikaanse systeem. Amerika kent namelijk het
systeem van kapitaalexportneutraliteit. Daar wordt gekeken naar de woonstaat van de investeerder, en houd je het lokale belastingtarief aan. Hierdoor
hebben Amerikaanse bedrijven in het eigen land geen concurrentie op het
gebied van belastingtarieven. Het maakt zodoende niet uit in welk land een
Amerikaans bedrijf zakendoet, iedere Amerikaanse inwoner die in een buitenland investeert, wordt hetzelfde belast als de Amerikaanse inwoner die in
het binnenland had geïnvesteerd. De te betalen belasting wordt uiteindelijk
voor iedereen onder hetzelfde tarief geheven in Amerika, waarbij je een verrekening kunt krijgen van de in het buitenland betaalde bronbelasting (de
zogeheten ‘tax credit’).
De grootste fiscale planningsmogelijkheden met Amerikaanse bedrijven zien
op het uitstellen van de Amerikaanse belastingheffing (i.e. het creëren van een
‘deferral’). Zolang een Amerikaans bedrijf het geld in het buitenland parkeert
(‘offshoring’) en niet terugbrengt naar Amerika, valt een bedrijf niet in de
Amerikaanse belastingheffing, waar een vennootschappelijk tarief van 35%
wordt geheven. Een voorbeeld hiervan is het creëren van een ‘superholding’
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onder een Amerikaanse entiteit, zodat geld in de groep rond kan gaan, zonder
dat het daadwerkelijk terug naar Amerika wordt gebracht. In een dergelijke
situatie kan er dan ook geen Amerikaanse belastingheffing plaatsvinden.
De implementatie van de nieuwe Tax Cuts and Jobs Act zorgt er onder andere
voor dat per 31 december 2017 alle retained earnings van Amerikaanse bedrijven geacht worden te zijn teruggebracht naar Amerika. Deze gelden zijn dan
alsnog belast in Amerika (met een eventuele credit voor in het buitenland
betaalde belasting). Een dergelijke behandeling is niet vreemd in het Amerikaanse systeem, denk alleen maar aan de Subpart F-heffing waar eveneens
niet uitgekeerde inkomsten uit deelnemingen in de Amerikaanse heffing worden begrepen.
Daarnaast kent Amerika een soort ‘voorloper’ op de Nederlandse onzakelijkeleningjurisprudentie. Een voorbeeld hiervan is een Nederlandse dochter,
die een lening verstrekt aan haar Amerikaanse moeder. Deze lening wordt in
Amerika gekwalificeerd als een fictief dividend. Zodoende wordt het bedrag
van de lening direct in de heffing begrepen.
4 US credit system
Het Amerikaanse credit-systeem brengt met zich mee dat de Amerikaanse
belastingplichtige over zijn volledige wereldinkomen afrekent in de Verenigde
Staten. De Amerikaanse belastingplichtige neemt hierin ook de belastbare
winst van haar buitenlandse dochterondernemingen mee. Als vervolgens ook
is berekend wat de te betalen belasting is van deze dochters, kan deze in het
buitenland betaalde belasting gecrediteerd worden op de reeds in Amerika
betaalde belasting.
Voor het berekenen van je tax credit mag je zes lagen (ook wel ‘tiers’ genoemd)
naar beneden gaan in de structuur. Daarnaast mag de Amerikaanse belastingplichtige ook nog buitenlandse bronheffing meenemen.
Verrekening van de credit is niet toegestaan als de Amerikaanse belastingplichtige nog verrekenbare verliezen heeft of als zij een verlies lijdt. In dat
geval wordt de credit ongelimiteerd vooruitgewenteld.
5 Check the box-systeem
Onder het Amerikaanse ‘check the box’-systeem kiest een onderneming of
entiteit om als transparant of niet-transparant te worden gekwalificeerd voor
Amerikaanse doeleinden. Deze keuze mag eens in de vijf jaar herzien worden.
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Sommige entiteiten zijn uitgesloten om als transparant aan te merken (de zgn.
per se entities). Amerikaanse moederentiteiten kunnen zo spelen met het
transparant/niet-transparant aanmerken van een entiteit. Middels deze regelgeving kan het voorkomen dat de rechtsvorm van de entiteit door verschillende landen anders gekwalificeerd wordt. Hiermee kan de betaling van winstbelasting verminderd of zelfs volledig voorkomen worden (deferred). Een
bekend voorbeeld hiervan is de cv/bv-structuur, waarbij een US-onderneming een Nederlandse commanditaire vennootschap (cv) opzet, die alle aandelen in een Nederlandse bv bezit van de US-onderneming. De afwijkende
interpretatie van de cv in de US en Nederland zorgt ervoor dat geen winstbelasting betaald wordt over de winst van de cv. Een andere mogelijkheid is een
entiteit te checken als een branch.
6 Subpart F
Subpart F is in 1962 in werking getreden als een anti-deferral-systeem, om te
voorkomen dat US multinationals kunstmatig inkomen verschuiven door
middel van een buitenlandse vennootschap, waarbij dat inkomen dus niet
wordt gerepatrieerd. Onder Subpart F wordt dergelijk buitenlands inkomen
alsnog belast in Amerika. In Nederland kennen wij dat nu bij beleggingsdeelnemingen en per 1 januari 2019 komt het terug in de CFC-wetgeving.
Subpart F is een antimisbruikregel die ervan uitgaat uit dat je een controlled
foreign company (‘CFC’) hebt, waarbij de US-aandeelhouder een deelneming
heeft in het buitenland. Indien een buitenlandse vennootschap kwalificeert
als CFC van de Amerikaanse entiteit, wordt het inkomen van de CFC geacht
in Amerika te zijn genoten. Zodoende wordt het geld dat de Amerikaanse
belastingplichtige in het buitenland heeft gestald, alsnog in Amerika in de
heffing betrokken.
7 Tax Cuts and Jobs Act
De Tax Cuts and Jobs Act is eind 2017 in twee maanden door de wetgever
bedacht en ook aangenomen. Per 1 januari 2018 is deze wetgeving ook in
werking getreden. Gezien deze korte tijdspanne is de nieuwe Amerikaanse
wetgeving nog niet op alle punten volledig uitgedacht.
Hierna wordt door Linders ingegaan op de belangrijkste zaken voor de Nederlandse adviseur van deze nieuwe wet.
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7.1 Tax rates
Een van de meest kenmerkende wijzigingen in de Verenigde Staten is de verlaging van het federale vennootschapsbelastingtarief van 35% naar 21%. Deze
wijziging moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten aantrekkelijker worden
als investeringsland. Ook in de IB gaan wat tarieven naar beneden. Daarnaast
gaan wat vrijstellingen voor successie omhoog.
7.2 Earningsstrippingbepaling
Net als dit in Europa wordt geïmplementeerd via de ATAD1-richtlijn, komt
ook Amerika met een earningsstrippingmaatregel. Deze maatregel houdt in
dat per 1 januari 2018 de renteaftrek beperkt is tot 30% van het net adjusted
taxable income, berekend op het niveau van de belastingplichtige. Er zijn geen
overgangsmaatregelen ingesteld. Vanaf 2018 is het dus niet langer toegestaan
om meer renteaftrek te claimen dan 30% van de EBITDA. Vanaf 2022 wordt
deze aftrek zelfs nog verder beperkt tot 30% van de EBIT. Echter, deze ear
ningsstrippingbepaling zal in de US niet gelden voor belastingplichtigen met
een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van minder dan USD 25 miljoen over de
drie jaar voorafgaand aan het belastingjaar.
7.3 NOL Limitations
Geen carry-back voor verliezen, maar wel een ongelimiteerde voortwenteling.
Verliezen die je mag voortwentelen mag je maar tegen 80% van de belastbare
inkomsten afzetten. Dit was voorheen de AMT (alternative minimum tax).
7.4 Deelnemingsvrijstelling
De deelnemingsvrijstelling is van toepassing voor >10% deelnemingen, niet
zijnde PFIC en REIDS. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op
hybride dividenden. Tevens is er een houdsterperiode van een jaar vereist.
Het systeem van de deelnemingsvrijstelling lijkt een beetje op het Nederlandse systeem.
7.5 GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income)
Onder de GILTI-wetgeving wordt inkomen uit immateriële activa, dat gegenereerd wordt door niet-US groepsentiteiten die kwalificeren als CFC, in de
Amerikaanse belastingheffing betrokken, maar tegen een effectief lager belastingtarief.
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Voor de berekening van het GILTI-inkomen is 10% van je qualified business
asset investment (QBAI) vrijgesteld. Percentages QBAI onder de 10% worden
beschouwd als toerekenbaar aan de materiële activa van de onderneming.
Alle inkomen dat deze 10% overschrijdt, wordt als passief immaterieel inkomen belast in Amerika.
Nadat het GILTI-inkomen is vastgesteld, wordt eerst een aftrek verleend van
initieel 50% (tot 1 januari 2026: hierna wordt deze aftrek verlaagd tot 37,5%).
Na deze aftrek wordt over het GILTI-inkomen de 21% federale vennootschapsbelasting geheven. Effectief betekent dit een belastingdruk van 10,5%
over het GILTI-inkomen.
Het is mogelijk om bij een effectieve buitenlandse belastingdruk van 13,25%
over het vastgestelde GILTI-inkomen deze heffing te ontlopen.
De samenhang van GILTI met ATAD2 is art. 9bis ATAD2-richtlijn, de hybride structuren. Want door de GILTI-wetgeving is het inkomen uiteindelijk
toch belast in Amerika. Er is dus sprake van een zogenoemde ‘pick up’ in
Amerika. Men zou dan kunnen zeggen dat door deze zogenoemde ‘pick up’ de
werking van art. 9bis ATAD2-richtlijn niet opgaat.
7.6 BEAT (Base Erosion Anti-Abuse Tax)
Linders gaat niet in op de BEAT-wetgeving, maar stipt aan dat deze regeling
de Amerikaanse vorm is van de Nederlandse renteaftrekbeperking uit art. 10a
Wet VPB 1969. De BEAT zal van toepassing zijn op met name grote bedrijven
die kosten in aftrek willen nemen bij een buitenlandse gelieerde onderneming, waarvan gezegd wordt dat deze kostenaftrek de binnenlandse belastinggrondslag uitholt. De Act heeft opgenomen wat er onder ‘Base Erosion
Payments’ gekwalificeerd moet worden, waaronder rente en royalty’s.
Om de BEAT te bepalen, worden eerst alle US-inkomsten vermeerderd met
de vastgestelde intercompany base erosion payments. Deze aangepaste grondslag wordt gebruikt om de BEAT te berekenen. In 2018 zal de BEAT 5% van
deze aangepaste grondslag bedragen. Voor de periode 2019-2015 zal dit percentage verhoogd worden naar 10% en naar 12,5% na 2025.
Hier zit een 10a-achtige bepaling in om te voorkomen dat alles wordt gefinancierd met vreemd vermogen. Amerika gaat hier mee met de rest van de wereld.
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8 ATAD1 & ATAD2
8.1 CV/BV

Door de komst van ATAD2 kunnen cv/bv-structuren nog slechts gebruikt
worden tot 1 januari 2020.
De cv is een ‘reverse hybrid’. Vaak wordt deze structuur gebruikt als verstrekker van IP of om leningen binnen de groep te verstrekken.
Op grond van de GILTI-wetgeving wordt intangible inkomen meteen belast
en in de heffing in Amerika betrokken. Een vraag is of door deze wetgeving

36

III Z AKEND OEN MET DE VS: OVER DE US TAX REFORM & ATAD2

sprake is van een zogenoemde ‘pick up’, waardoor art. 9bis ATAD2-richtlijn
niet van toepassing is.
Daarnaast denkt men aan aanpassingen van de cv/bv structuur zoals wij deze
nu kennen. Te denken valt aan het geven van pandrechten of vruchtgebruik,
de cv laten kwalificeren als een open cv als structuur of de cv naar (bijvoorbeeld) Cayman te halen. Met die laatste oplossing, de verplaatsing naar Cayman, dient de vervolgvraag gesteld te worden of de betalingen vanuit Nederland in dat geval in de toekomst onderworpen zullen worden aan een
bronheffing?
8.2 BV1/BV2
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De BV1/BV2-structuur leek een mooie oplossing te kunnen bieden onder de
ATAD2-richtlijn, maar toen kwam de per-elementbenadering-uitspraak van
het HvJ.
De BV1/BV2-structuur werd namelijk gebruikt ter financiering van BV2.
Door de per-elementbenadering wordt art. 10a Wet VPB 1969 binnen fiscale
eenheid toegepast, waardoor dit niet meer werkt.
Conclusie: veel werk voor de Nederlandse belastingadviseur?
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Verslaglegger:

L.M.A. (Lynn) van den Berg LLM

Inleiders:

dr. mr. C. (Coen) Maas, verbonden aan het wetenschappelijk
bureau van de Hoge Raad der Nederlanden en de afdeling
Belastingrecht van de Universiteit Leiden en drs. V.L. (Vincent) Meijerman, verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden

Datum:

25 april 2018

1 Introductie
De sprekers verwelkomen alle aanwezigen en zetten uiteen welke onderwerpen gedurende de lezing aan bod zullen komen. In de eerste plaats zal een
introductie gegeven worden op de verschillende afdelingen binnen het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad (hierna: ‘WB’). Vervolgens zal stilgestaan worden bij de fiscale rechtsprocedure. Hierbij wordt onder andere
ingegaan op de verschillende wegen om bij de Hoge Raad uit te komen. Aansluitend zal stilgestaan worden bij de cassatietechniek, waarbij ingegaan wordt
op de verschillende cassatiegronden en de verschillende typen oordelen die te
onderscheiden zijn. Ook wordt stilgestaan bij de afdoening van een arrest onder toepassing van de artikelen 80a en 81 Wet RO (Wet op de rechterlijke organisatie). Tot slot worden er tips gegeven om arresten op een efficiënte manier eigen te kunnen maken.
2 Wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad
Binnen het WB zijn ongeveer 100 personen werkzaam, verdeeld over drie
verschillende rechtsgebieden, te weten het strafrecht, civiel recht en fiscaal
recht. Binnen de afdeling fiscaal recht is een groep van 23 jonge fiscalisten
werkzaam die zich bezighoudt met het ondersteunen van de raadsheren en
advocaten-generaal binnen de Hoge Raad. Het Parket biedt ondersteuning bij
het schrijven van conclusies van de advocaat-generaal en selecteert welke zaken voor conclusie in aanmerking komen. De Raad biedt ondersteuning bij
het schrijven van arresten van de Hoge Raad.
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3 Van aanslag tot cassatie
3.1 Bezwaarfase
Op basis van het gesloten stelsel van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
staat in het belastingrecht voor belanghebbenden slechts bezwaar en beroep
open tegen een voor bezwaar vatbare beschikking. Hieronder vallen onder
andere belastingaanslagen, maar ook verliesbeschikkingen en/of fiscale-eenheidsbeschikkingen. Indien een belanghebbende het niet eens is met een voor
bezwaar vatbare beschikking, kan hij hiertegen in bezwaar komen. Vervolgens dient de inspecteur binnen een bepaalde termijn uitspraak op bezwaar te
doen. Ook is het in bepaalde uitzonderlijke situaties mogelijk de bezwaarfase
over te slaan, dit wordt de prorogatie genoemd.
3.2 Beroepsfase
Indien belanghebbende het oneens is met de uitspraak op bezwaar, kan beroep ingesteld worden bij de belastingrechter. Vervolgens zal de rechtbank
zich buigen over de zaak en uitspraak doen. Het is niet mogelijk deze stap in
de fiscale rechtsprocedure over te slaan. Mocht één van de twee (of beide)
partijen zich niet in deze uitspraak kunnen vinden, dan gaat men in (hoger)
beroep tegen de uitspraak. Het hof is de volgende instantie die naar de zaak
zal kijken en uitspraak zal doen. Indien alleen rechtsvragen aan de orde zijn,
kunnen de partijen – na wederzijdse toestemming – echter ook sprongcassatie instellen, waardoor partijen hun zaak rechtstreeks bij de Hoge Raad kunnen laten voorkomen.
3.3 Cassatiefase
Indien het hof uitspraak doet en één van de twee (of beide) partijen zich niet
in deze uitspraak kan (kunnen) vinden, dan stelt men beroep in cassatie in
tegen de uitspraak van het Hof. De Hoge Raad zal zich nu over de middelen
of klachten buigen en een eindoordeel vellen over de zaak. De feiten komen
niet meer aan bod bij de Hoge Raad, aangezien de Hoge Raad geen feitenrechter is. De Hoge Raad kan een zaak echter ook verwijzen naar een (ander) Hof
indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.
Voorafgaand aan de behandeling door de Hoge Raad beslist een advocaat-generaal facultatief of een conclusie genomen wordt in de betreffende procedure. De fiscale rechtsprocedure wijkt op dit punt af van de civiele en strafrechtelijke rechtsprocedure, waar standaard een conclusie genomen wordt. Of in
een bepaalde procedure al dan niet een conclusie wordt genomen, wordt be41
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slist aan de hand van de uitspraak van het hof, het beroep in cassatie en het
verweerschrift. Deze worden samen ook wel het ‘drieluik’ genoemd. Er wordt
hierbij onder andere gekeken of er nieuwe rechtsvragen voorliggen en of er
een groot maatschappelijk belang speelt. Procespartijen kunnen binnen twee
weken reageren op de conclusie van de advocaat-generaal.
Sinds een paar jaar is het in bepaalde situaties mogelijk voor fiscale feitenrechters om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Dit is bijvoorbeeld
het geval indien een brede rechtsvraag voorligt. Op deze manier kan de Hoge
Raad al tijdens de lopende procedure uitspraak doen over de betreffende
rechtsvraag. De Hoge Raad streeft ernaar om de prejudiciële vragen binnen
zes maanden te beantwoorden. Hierdoor kan er relatief snel een antwoord op
een bepaalde rechtsvraag gegeven worden, zonder de hele fiscale rechtsprocedure af te moeten lopen.
4 Cassatietechniek
4.1 Beperkte toetsing door de Hoge Raad
Anders dan de twee feitelijke rechterlijke instanties, vindt bij de Hoge Raad
geen volledige (her)beoordeling van de zaak plaats. De Hoge Raad is geen
feitenrechter en is gebonden aan hetgeen in de bestreden uitspraak is vastgelegd omtrent de feiten. Dit betekent dat in cassatie reeds aangevoerd bewijs
niet wordt (her)beoordeeld, nieuwe stellingen niet kunnen worden aangevoerd indien daarvoor feitelijk onderzoek nodig is en geen nieuw bewijs overgelegd kan worden. De beperkte toetsing van de Hoge Raad is gebaseerd op
het beginsel van ‘lites finiri oportet’, wat inhoudt dat een geschil ergens moet
eindigen.
Hierdoor kan de Hoge Raad zich concentreren op de rechtsvragen die spelen
en zich daarbij focussen op de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid.
4.2 De cassatiegronden
Cassatiegronden zijn gronden waarop de Hoge Raad de uitspraak van de lagere rechter kan vernietigen. Er zijn twee cassatiegronden: de schending van het
recht en het verzuim van vormen. Indien sprake is van schending van het
recht heeft de lagere rechter in zijn beslissing een juridische fout gemaakt. In
dat geval heeft de lagere rechter bijvoorbeeld het recht verkeerd uitgelegd of
toegepast. Indien sprake is van verzuim van vormen heeft de lagere rechter bij
de voorbereiding, totstandkoming en inrichting van zijn beslissing bepaalde
processuele regels, zoals vormvoorschriften, niet in acht genomen.
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4.3 Typen oordelen van de lagere rechter
4.3.1 Rechtsoordelen
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen oordelen
van de lagere rechter. In de eerste plaats kan een lagere rechter een rechtsoordeel geven. Rechtsoordelen hebben betrekking op de uitleg en toepassing van
het recht. Ze hebben vaak betrekking op de toepassing van een algemene regel, die in beginsel losstaat van de feiten en omstandigheden van het onderhavige geval. Een voorbeeld hiervan is een uiteenzetting van het ondernemingsbegrip.
Een rechtsoordeel is volledig toetsbaar in cassatie en kan worden bestreden
met de cassatiegrond ‘schending van het recht’. Toetsing vindt plaats aan de
hand van onder andere de wetsgeschiedenis, de jurisprudentie en de literatuur. Rechtsoordelen hebben precedentwerking. Dat wil zeggen dat de werking ervan verder gaat dan het onderliggende geval en dus ook in andere zaken gebruikt kan worden. Bij een juiste rechtsopvatting komen de volgende
standaardoverwegingen geregeld voor: ‘zoals het Hof met juistheid heeft geoordeeld’ en ‘het Hof heeft op goede gronden een juiste beslissing gegeven’. Bij
een onjuiste rechtsopvatting oordeelt de Hoge Raad bijvoorbeeld: ‘het Hof
heeft een onjuiste maatstaf aangelegd’, ‘anders dan het Hof heeft geoordeeld’ of
‘het Hof heeft miskend’.
4.3.2 Feitelijke oordelen
In de tweede plaats kan een lagere rechter een feitelijk oordeel geven. Zoals de
naam al doet vermoeden heeft een feitelijk oordeel betrekking op de individuele situatie van de belanghebbende en gaat het over hetgeen in dat specifieke
geval is gebeurd. In een feitelijk oordeel geeft de rechter derhalve een oordeel
over, onder meer, de interpretatie van de verklaringen van partijen, de uitleg
van een overeenkomst en de keuze en waardering van bewijsmiddelen. Zuivere feitelijke oordelen zijn in de praktijk zeldzaam, aangezien de terminologie
in vrijwel alle gevallen fiscaal is. Een feitelijk oordeel van de lagere rechter kan
worden herkend door het gebruik van bijvoorbeeld de volgende bewoordingen: ‘acht aannemelijk dat’, ‘gesteld noch gebleken is’, ‘vaststaat dat’, ‘acht niet
geloofwaardig dat’, ‘gelet op de stukken van het geding’ of ‘gelet op hetgeen
over en weer ter zitting is gesteld’.
Een onjuiste vaststelling van de feiten door de lagere rechter vormt geen
grond voor cassatie. Feitelijke oordelen kunnen alleen worden bestreden met
een motiveringsklacht (een vormverzuim). Een gebrek in de motivering gaat
niet om de wijze van totstandkoming of de vorm van de bestreden uitspraak,
maar om de inhoud ervan. Enkel feiten van ondergeschikte aard mogen door
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de Hoge Raad worden vastgesteld. Voorbeelden van motiveringsgebreken zijn
bijvoorbeeld situaties waarin de rechter geen aandacht heeft besteed aan een
voor zijn beslissing relevante stelling van een partij, de vaststelling van de
feiten op een redeneerfout berust of de uitspraak geen of onvoldoende inzicht
geeft in de gedachtegang van de lagere rechter.
Indien de Hoge Raad een klacht tegen een feitelijk oordeel verwerpt, betekent
dat niet dat de Raad het op dat punt eens is met de lagere rechter, of dat hij
diens uitspraak bevestigt. Het betreft eenvoudigweg een kwestie die de Hoge
Raad niet (her)beoordeelt en waar de Hoge Raad dus niets over kan zeggen.
In de meeste gevallen verwijst de Hoge Raad in geval van een motiveringsgebrek de zaak dan ook terug naar een Hof om de feiten te (her)beoordelen.
De volgende overwegingen komen geregeld voor bij het afdoen van klachten
tegen feitelijke oordelen:
•• ‘Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende niet erin is geslaagd aannemelijk te maken dat (…). Aldus heeft het Hof een oordeel gegeven van
feitelijke aard, dat in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst.
Het is ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.’
•• ‘Dit oordeel is aan het Hof als rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden en is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.’
•• ‘De Hoge Raad zal nooit oordelen dat een feitelijk oordeel van de lagere
rechter juist is, omdat een feitelijk oordeel alleen op begrijpelijkheid kan
worden getoetst, niet op juistheid.’
4.3.3 Gemengde oordelen
Tot slot kunnen lagere rechters een gemengd oordeel geven. In een gemengd
oordeel legt de lagere rechter een wettelijk begrip uit en beoordeelt hij de feitelijke situatie in het licht van dat wettelijke begrip. De lagere rechter geeft aldus een juridische kwalificatie aan een complex van feiten en omstandigheden. Deze oordelen bevatten derhalve zowel feitelijke als juridische elementen.
Dit kom je heel vaak tegen. Een voorbeeld hiervan is de vraag of belanghebbende zijn woonplaats heeft in Nederland in het licht van alle feiten en omstandigheden. In de beantwoording van deze vraag zitten zowel feitelijke als
juridische aspecten.
Een gemengd oordeel van de lagere rechter kan zowel met rechts- als motiveringsklachten worden bestreden. De Hoge Raad kan klachten tegen gemengde oordelen bijvoorbeeld op de volgende wijze afdoen: ‘Dit oordeel geeft geen
blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het overige als van feitelijke
aard en niet onbegrijpelijk en geen naderende motivering behoevende, in cassatie niet met vrucht worden bestreden.’
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Als uit het oordeel van het hof niet kan worden afgeleid of het is gebaseerd op
een onjuiste rechtsopvatting, of dat het onvoldoende is gemotiveerd, kan de
Hoge Raad, bij gegrondverklaring van het beroep in cassatie, de klacht afdoen
met een zogenoemde vorkredenering. Hierbij laat de Hoge Raad in het midden wat de cassatiegrond is en geeft twee alternatieve gronden voor cassatie:
a) of het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting;
b) of het hof is uitgegaan van een juiste rechtsopvatting, maar dan had het
hof zijn oordeel nader moeten motiveren.
5 Afdoening onder toepassing van de artikelen 80a en 81 Wet RO
5.1 Art. 80a Wet RO
De Hoge Raad kan, na het horen van de procureur-generaal, het beroep in
cassatie niet-ontvankelijk verklaren wanneer de aangevoerde klachten geen
behandeling in cassatie rechtvaardigen, omdat de partij die het cassatieberoep
instelt klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep of omdat de klachten niet tot cassatie kunnen leiden. Het betreft hier bijvoorbeeld
de situatie waarin de klachten enkel gericht zijn tegen feitelijke stellingen of er
al een arrest over deze situatie gewezen is. Dit komt in de praktijk zelden voor.
De Hoge Raad doet de zaak in geval van art. 80a Wet RO met de volgende
standaardoverweging af: ‘De Hoge Raad is van oordeel dat de aangevoerde
klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat de partij die het
cassatieberoep heeft ingesteld klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het
cassatieberoep dan wel omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden. De Hoge Raad zal daarom – gezien artikel 80a van de Wet op de
rechterlijke organisatie en gehoord de Procureur-Generaal – het beroep in
cassatie niet-ontvankelijk verklaren.
5.2 Art. 81 Wet RO
De Hoge Raad maakt bij het wijzen van arresten veelvuldig gebruik van art. 81
Wet RO. Indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot
cassatie kan leiden (i.e. de bestreden uitspraak wordt niet vernietigd) en niet
noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid
of de rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de vermelding van de gronden van
zijn beslissing beperken tot dit oordeel. In dat geval zijn de klachten dus ongegrond en behoeft dit geen nadere motivering. Art. 81 Wet RO kan worden
toegepast op afzonderlijke klachten.
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Dat een zaak wordt afgedaan met art. 81 Wet RO wil overigens niet per definitie zeggen dat de Hoge Raad de motivering van het hof onderschrijft; hij
onderschrijft slechts het eindoordeel waartoe het hof is gekomen. De Hoge
Raad doet de zaak in geval van art. 81 Wet RO met de volgende standaard
overweging af: ‘De klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere
motivering, nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in
het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.’
6 Het lezen van een arrest
6.1 Opbouw van een arrest
Een arrest wordt doorgaans op de volgende vaste manier opgebouwd:
•• Kopje: hierin wordt algemene informatie uiteengezet, zoals onder andere:
de betrokken raadsheren, partijen, de vorige instantie en het geschil.
•• Geding in cassatie: in dit onderdeel wordt een beschrijving van (het verloop van) het geding in cassatie gegeven.
•• Beoordeling van de middelen: in de eerste plaats wordt in dit onderdeel
het geschil zoals aanhangig bij het hof weergegeven, waarna de verschillende cassatiemiddelen worden behandeld. Dit is het onderdeel waar iedereen begint te lezen.
•• Proceskosten: in dit onderdeel wordt vastgesteld of en welke partij de proceskosten dient te vergoeden.
•• Beslissing: in dit onderdeel wordt vastgesteld of het beroep in cassatie gegrond of ongegrond is. Indien de Hoge Raad de zaak zelf afdoet, wordt in
dit onderdeel ook de hoogte van de aanslag vastgesteld.
•• Ondertekening: tot slot volgt de ondertekening van de betreffende raadsheren.
6.2 Reikwijdte van het arrest
Als de Hoge Raad een klacht krijgt voorgelegd en beslist dat die klacht gegrond is of ongegrond is, maar zodanig van belang voor de rechtseenheid of
de rechtsontwikkeling dat daar een uitweiding over gegeven wordt in een arrest, heeft de Hoge Raad verschillende keuzes. In de eerste plaats kan de Hoge
Raad ervoor kiezen om een smal arrest te wijzen.
In een smal arrest is het oordeel van de Hoge Raad alleen van belang voor het
onderhavige geschil of een beperkt aantal vergelijkbare geschillen. In dat geval wordt slechts het strikt noodzakelijke met betrekking tot de toepassing
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van het recht in het arrest opgenomen. De feiten en omstandigheden van het
geval zijn dan vaak doorslaggevend voor de beslissing.
In de tweede plaats kan de Hoge Raad een breed arrest wijzen. In een breed
arrest formuleert de Hoge Raad algemene regels, die van belang zijn voor een
grote groep belastingplichtigen. Die regels zijn niet altijd rechtstreeks van belang voor het voorliggende geschil. De Hoge Raad maakt bij een breed arrest
vaak gebruik van vooropstellingen, waarbij het recht uiteen wordt gezet met
verwijzingen naar bijvoorbeeld jurisprudentie en literatuur. Ook een overzichtsarrest behoort tot de mogelijkheden. Dit is de meest uitgebreide variant
van een breed arrest, waarin de Hoge Raad een overzicht geeft van de relevante jurisprudentie op een bepaald punt en hoe deze verschillende zaken zich
tot elkaar verhouden.
6.3 Signaalwoorden bepalen reikwijdte
Uit het gebruik van bepaalde signaalwoorden kan de reikwijdte van een arrest
worden afgeleid. Indien gesproken wordt over bijvoorbeeld een belanghebbende of een ondernemer, gaat het om een belanghebbende of ondernemer in
algemene zin. Dit wijst dus op een breed arrest. Indien echter gesproken
wordt over de belanghebbende of de ondernemer, gaat het om de specifieke
situatie van het onderliggende geval.
Dit onderscheid zie je ook terug in het gebruik van ‘de Inspecteur’ en ‘de inspecteur’. ‘De Inspecteur’ is degene die bij de procedure betrokken is, terwijl
‘de inspecteur’ duidt op de inspecteur in het algemeen. Hetzelfde geldt voor
het gebruik van ‘de rechter’ en ‘de Rechtbank’ of ‘het Hof ’. ‘De rechter’ duidt
op een algemene aanduiding, terwijl ‘de Rechtbank’ of ‘het Hof ’ duidt op de
procedurele instantie in de onderhavige zaak.
Uit de standaardoverweging ‘De Hoge Raad stelt voorop dat’ kan worden afgeleid dat de Hoge Raad middels het gebruik van vooropstellingen het recht
uiteen zal zetten. In dat geval is sprake van een breed arrest. Het is van belang
vast te stellen of sprake is van een breed of smal arrest, aangezien anders het
risico bestaat dat uit een arrest algemene conclusies worden getrokken, terwijl
dit arrest slechts van toepassing is op de in dat arrest onderhavige situatie.
Bij het uiteenzetten van een rechtsregel wordt vaak door de Hoge Raad verwezen naar eerdere jurisprudentie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de woorden ‘zie’ en ‘vgl.’, maar zij betekenen niet hetzelfde. Met ‘zie’ wordt bedoeld dat
de rechtsregel die zojuist uiteen is gezet tevens vrijwel een-op-een blijkt uit
het hierna aangehaalde arrest. Met ‘vgl.’ wordt bedoeld dat de rechtsregel die
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zojuist uiteen is gezet niet helemaal letterlijk, maar op hoofdlijnen ook blijkt
uit het hierna aangehaalde arrest. Met het woordje ‘vgl.’ kan derhalve een kleine nuance worden aangebracht in een eerder gewezen arrest.
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1 Introductie
De sprekers verwelkomen alle aanwezigen en zetten uiteen welke onderwerpen gedurende de lezing aan bod zullen komen. In de eerste plaats zal men
kort stilstaan bij de geschiedenis van de digitale economie en de opmars daarvan (paragraaf 2). Vervolgens zal ingegaan worden op het huidige internationale belastingsysteem en de mogelijke aanpassingen van het huidige systeem
op de digitale economie (paragraaf 3). Daarna wordt kort het huidige politieke landschap besproken (paragraaf 4). Vervolgens zullen de sprekers stilstaan
bij de voorstellen van de Europese Commissie (hierna: EC) (paragraaf 5 en 6).
Aansluitend wordt de positie van Nederland besproken (paragraaf 7). Afgesloten zal worden met een conclusie (paragraaf 8).
2 Inleiding in de digitale economie
De digitale opmars ving aan in de jaren negentig van de vorige eeuw met als
mijlpaal, rond de eeuwwisseling, het eerste rapport van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna: OESO) dat zag op het
belasten van de digitale economie. Aanleiding voor dit rapport was een bijeenkomst, gehouden in Ottawa, met betrekking tot de opkomst van de digitale economie. Vandaag de dag staat de belastingheffing van de digitale economie op veel nationale agenda’s en kan het dan ook worden gezien als een
politiek heet hangijzer. De vraag die uitgebreid bediscussieerd wordt, is of het
huidige internationale belastingsysteem nog wel geschikt is om de steeds verder digitaliserende economie te belasten. Een van de vragen die naar voren
komt, is hoe de grondslagverdeling zal moeten plaatsvinden tussen de ver50
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schillende landen. Een andere vraag die rijst, is of de oplossing gevonden zal
en kan worden in het bestaande raamwerk van belastingheffing. En wat is de
oplossing om bedrijven die nu de dans ontspringen ‘ergens’ belasting te laten
betalen? Kortom, voordat de digitale economie daadwerkelijk aan belasting
onderhevig zal zijn, moeten er nog veel vragen beantwoord worden.
3 Het huidige internationale belastingsysteem
Via de verschillende Base Erosion and Profit Shifting (hierna: BEPS)-actiepunten heeft de OESO geprobeerd de digitale economie steeds verder te belasten door middel van misbruikbestrijding. De kritiek op deze BEPS-actiepunten luidt dat deze actiepunten niets zouden doen voor ontwikkelingslanden
en het deze landen dus ook niets zou opleveren. Daarnaast bleek uit BEPS-actiepunt 1 dat men niet van plan is om de definitie van een vaste inrichting aan
te passen. Sinds de publicatie van de verschillende BEPS-actiepunten in oktober 2015 is de discussie niet verstomd geraakt, maar juist heviger geworden.
Landen lijken diametraal tegenover elkaar te staan. Het enige punt waar men
het in de afgelopen jaren wél over eens is geworden, is dat belastingheffing
moet plaatsvinden op de plek van waardecreatie. Maar de grote vraag blijft:
waar is deze plek?
Ondanks de vele discussies rondom de belastingheffing van de digitale economie wordt de plek van waardecreatie onbesproken gelaten en niet aanwijsbaar
gemaakt. De vraag hoe men de belastingheffing van internetbedrijven moet
vormgeven wordt – gezien alle digitale ontwikkelingen – steeds urgenter. Zo
krijgen ook niet-digitale bedrijven steeds meer voet aan de grond en wordt de
scheidslijn tussen niet-digitale bedrijven en digitale bedrijven steeds vager.
Een sprekend voorbeeld hierbij is de auto met een tablet als boordcomputer
die men koopt in Duitsland. Al rijdende worden verschillende reclames weergegeven op de tablet. Op welke plek moeten de inkomsten gegenereerd door
toedoen van de reclame belast worden? Is dit de plek waar de auto rijdt? Of is
dit de plek waar het bedrijf dat de reclame uitzendt zijn kantoor heeft?
De EC heeft, onder het huidige internationale belastingsysteem, onderzocht
hoeveel procent belasting digitale ondernemingen betalen. Hieruit blijkt dat
digitale ondernemingen gemiddeld 9% belasting betalen, terwijl niet-digitale
ondernemingen tegen een effectief tarief van 23% aanlopen. Een kanttekening van de sprekers is dat hierbij niet meegenomen wordt dat digitale ondernemingen veelal jonge ondernemingen zijn, die ook veel directe kosten en
investeringen maken. Daarnaast is de kans groot dat ze gebruikmaken van
voordelige IP-regimes. Dit zijn elementen van een belastingstelsel die in beginsel voor elke ondernemer beschikbaar zijn. De Nederlandse overheid heeft
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hierover ook opgemerkt dat dit met name iets zegt over hoe de marginale effectieve belastingdruk uitpakt voor bepaalde specifieke verdienmodellen en
in feite niets zegt over belastingontwijking door digitale en niet-digitale bedrijven.
4 Politiek landschap
Dat landen het niet met elkaar eens zijn en het politieke landschap verdeeld is,
is al even aangehaald in paragraaf 3. Ondanks dat de EC wel voorstellen gepubliceerd heeft, blijft ook hier de vraag openstaan waar de plek van waardecreatie is. De Verenigde Staten heeft zijn belastingsysteem afgelopen jaar grondig
herzien en kan niet meer gezien worden als het land waar geen belastingheffing plaatsvindt. Daarnaast zijn onder de vele nieuwe antimisbruikregels mismatches inmiddels zo veel mogelijk opgelost. De vraag blijft echter waar het
heffingsrecht van een digitaal bedrijf thuishoort. De politieke dynamiek rondom het belasten van de digitale economie is lastig. Grote landen met veel digitale gebruikers willen een belasting invoeren die ziet op de plek van gebruik,
waar de kleinere landen met relatief veel inwoners werkzaam in zogenoemde
R&D-functies graag zien dat de belastingheffing plaatsvindt op de plek waar
het digitale product ontwikkeld wordt. Deze tegengestelde belangen helpen
niet mee in het snel belasten van de digitale economie.
Een sprekend voorbeeld is Facebook. De sprekers stellen de vraag of wij vinden dat Facebook belast moet worden op de plek waar zijn gebruikers zitten,
of moet belastingheffing plaatsvinden op de plek waar het hoofdkantoor zit?
Een vraag die hier meespeelt is of de onderliggende vraag ziet op de bijdrage
van een fair share door digitale bedrijven of op budgettaire belangen. Zo heeft
Spanje inmiddels aangekondigd dat het vindt dat het te lang duurt en dat het
zelfstandig een digital service tax zal invoeren. De reden dat Spanje dit eigenhandig doet, is een gat in de Spaanse overheidsbegroting. Als alle landen zelfstandig een digitale belasting zullen gaan invoeren, zal dit leiden tot meer
fragmentatie. De EU is hier geen voorstander van en dat maakt dit onderwerp
urgenter dan ooit.
Naast dat landen politiek tegenover elkaar staan, zijn er ook tegenpolen te
vinden in het belastinglandschap zelf. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van
het volgende voorbeeld:
Als het product in land A wordt ontwikkeld, maar verkocht in land B, waar
vindt dan belastingheffing plaats? Deze vraag- en aanbodkant is gefragmenteerd over de gehele wereld. In de voorgestelde Common Consolidated Corporate Tax Base (hierna: CCCTB) gaat een derde van de grondslag naar land
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B, terwijl op basis van transferpricingregels de winst zal vallen in land A, waar
de functies zitten. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het heffingsrecht bij land A moet zitten en ook redenen te bedenken waarom dit bij
land B zal moeten zijn.
5 De OESO en de Europese Commissie
De OESO heeft de belastinguitdagingen van de digitale economie via
BEPS-actiepunt 1 op een rij proberen te zetten. Op 16 maart 2018 heeft de
OESO een interim-rapport gepubliceerd dat een diepgaande analyse bevat
van de uitdagingen waar men op dit moment voor staat. Op grond van deze
analyse zijn de betrokken landen het eens dat een grondige herziening nodig
is van het belastingsysteem. Over de mogelijke oplossingsrichtingen zijn de
landen echter sterk verdeeld. Deze verdeeldheid is zo groot dat men niet tot
een eenduidige oplossing kan komen. De OESO is voornemens om in 2019
een update van het interim-rapport te publiceren en vervolgens in 2020 overeenstemming te bereiken.
Op 21 maart 2018 heeft de EC daarentegen wel concrete voorstellen gepubliceerd (hierna: EC-Voorstellen). Opvallend is dat ook in de EC-Voorstellen
geen antwoord wordt gegeven op de vraag hoe men de plek van waardecreatie
kan bepalen en hoe dit aanwijsbaar kan worden gemaakt.
Met de publicaties van de EC en de OESO erkennen beide organen de problematiek van belastingheffing van digitale ondernemingen die online zaken
doen. Waar het rapport van de OESO heel algemeen is, komt de EC daarentegen met specifieke maatregelen. Interessant aan deze specifieke maatregelen is
dat ze allemaal een bestemmingsmodel (destination taxation) hebben. De
specifieke maatregelen van de EC zijn in lijn met de huidige principes van
internationaal belastingrecht. Zo is het kortetermijnvoorstel een omzetgerelateerde belasting en ziet de langetermijnoplossing op de aanpassing van het
vaste-inrichtingsbegrip.
6 De EC-Voorstellen
De EC heeft een tweetal concrete voorstellen gedaan voor belastingheffing
van de digitale economie. De EC is voornemens om ondernemingen met digitale aanwezigheid te belasten in staten waar sprake is van digitale aanwezigheid. Hiervoor kan aansluiting gezocht worden bij het aantal gebruikers en de
omzet die wordt behaald. Zoals hierboven al kort aangestipt, maakt de EC
onderscheid in haar maatregelen voor de lange en de korte termijn.
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6.1 Kortetermijnoplossing
Voor de korte termijn stelt de EC in artikel 3 van het voorstel voor een richtlijnvoorstel COM(2018) 148 final1, een heffing van 3% voor op de omzet behaald door het verlenen van digitale diensten en advertentiediensten (digital
service tax). Deze kortetermijnoplossing sluit aan bij de bruto-inkomsten van
digitale bedrijven. De heffing wordt afgedragen op aangifte in één land via een
zogenoemde ‘one-stop-shop’. Dit heeft tot gevolg dat alle lidstaten zullen moeten bekijken of de aangifte juist is gedaan en of het juiste gedeelte van de winst
aan hen is toegerekend. Belastingen naar de omzet of gebruik zijn niet vreemd
in ons huidige systeem, denk hierbij aan de btw. De vraag die hierbij opkomt,
is wat men doet als men bijvoorbeeld verliezen heeft. Dit wordt niet geadresseerd in het voorstel van de EC. Opvallend is dat aan de kortetermijnvoorstellen geen tijdvak gegeven wordt.
Onder de voorgestelde digital service tax worden de volgende inkomensbronnen als belastbare inkomsten aangemerkt:
a) het plaatsen van advertenties op een digitale interface, gericht op de gebruikers van die interface;
b) het ter beschikking stellen van een veelzijdige digitale interface, die gebruikers in staat stelt andere gebruikers te vinden en in interactie met hen
te treden, en die ook de verrichting van onderlinge leveringen van goederen of diensten rechtstreeks tussen gebruikers kan faciliteren;
c) de doorgifte van over gebruikers verzamelende data die zijn gegenereerd
uit de activiteiten van gebruikers op de digitale interfaces.
De EC geeft geen voorbeelden van welke digitale bedrijven precies onder de
hiervoor genoemde categorieën vallen. Wel is duidelijk dat op bovenstaande
inkomensbronnen verschillende uitzonderingen gemaakt zijn, waaronder een
voor crowdfunding-platforms. Daarnaast bevat het richtlijnvoorstel een belangrijke inperking van de groep belastingplichtigen door middel van het
hanteren van de volgende omzetdrempels:
•• een minimale wereldwijde groepsomzet van € 750 miljoen; én
•• een minimale omzet uit digitale dienstverlening binnen de EU van € 50
miljoen.
Ondanks dat de digital service tax een concreet voorstel is, is dit ook geen
heilige graal. Veel vragen blijven ook hier onbeantwoord. Wat zal bijvoorbeeld de plaats van heffing zijn? Wordt dit bepaald door middel van het ge1

COM (2018) 148 final, voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke
stelsel van digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten.
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bruik van IP-adressen? Zullen er in rijke landen meer IP-adressen per persoon zijn, want daar zullen immers meer devices per persoon zijn? Betekent
dit dat rijke landen met veel inwoners een groter heffingsrecht zullen hebben?
Hoe ga je om met gecombineerde diensten? Kortom, veel vragen om beantwoord te worden.
De sprekers zijn van mening dat de digital service tax een alternatieve winstbelasting met een beperkte scope is. Volgens hen is de digital service tax –
mochten lidstaten deze belasting invoeren – een reden om snel over te schakelen naar een eerlijk(er) systeem.
6.2 Langetermijnoplossing
De langetermijnoplossing behelst een aanpassing van de term ‘vaste inrichting’ en is opgenomen in artikel 4 van het richtlijnvoorstel.2 Op basis van de
EC-Voorstellen wordt een onderneming in de heffing betrokken van de desbetreffende lidstaat indien:
a) het aandeel in de totale inkomsten die in dat belastingtijdvak zijn verworven uit de levering van deze digitale diensten aan gebruikers die zich in
dat belastingtijdvak in die lidstaat bevinden, hoger dan € 7 miljoen is;
b) het aantal gebruikers van een of meer van deze digitale diensten die zich
in dat belastingtijdvak in die lidstaat bevinden, hoger dan 100.000 is;
c) het aantal zakelijke overeenkomsten voor de levering van een dergelijke
digitale dienst dat wordt gesloten in dat belastingtijdvak door gebruikers
die zich in die lidstaat bevinden, hoger dan 3.000 is.
Bovenstaande uitbreiding van de definitie van een vaste inrichting heeft weinig betekenis indien er vervolgens geen winst aan de digitale vaste inrichting
toegerekend kan worden. Daarom stelt het richtlijnvoorstel voor de langetermijnoplossing ook een aanpassing van de regels voor winstallocatie aan vaste
inrichtingen voor. Het voorstel behelst dat in de functionele analyse voor de
winstallocatie rekening gehouden moet worden met de economisch significante activiteiten van de vaste inrichting met betrekking tot de ontwikkeling,
de verbetering, het onderhoud, de bescherming en de exploitatie van de intellectuele eigendom, ongeacht of deze activiteiten worden uitgeoefend door
personen in de lidstaat waar de digitale vaste inrichting zich bevindt en ongeacht of deze activiteiten worden uitgeoefend door personen in dezelfde lid-

2

COM(2018) 147 final, aanbeveling van de Commissie van 21 maart 2018 betreffende de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid.
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staat. Onder economisch significante activiteiten wordt onder andere verstaan:
•• het verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren, exploiteren en verkopen
van gebruikersdata;
•• het verzamelen, opslaan, verwerken en tonen van door gebruikers gegenereerde content;
•• de verkoop van online-advertentieruimte;
•• het beschikbaar stellen van aan derde partijen gerelateerde content op een
digitale marktplaats;
•• het aanbieden van enige andere digitale service.
Vervolgens zal een belastingplichtige op basis van de zogenoemde profitsplitmethode de winsten moeten toedelen aan de vaste inrichting. Van de profitsplitmethode mag worden afgeweken indien de belastingplichtige vindt dat
een andere internationaal geaccepteerde methode passender is.
Volgend op bovenstaande kan worden vastgesteld dat de grondslag bij een
‘digitale’ vaste inrichting veel breder is dan bij de digital service tax.
Om deze langetermijnoplossing ook daadwerkelijk te laten werken is het van
groot belang dat alle bilaterale belastingverdragen aangepast worden. Daarnaast wordt door de sprekers opgemerkt dat de kans bij deze heffing groter is
dat grote en rijke landen het heffingsrecht krijgen. Zo zal het voor digitale
ondernemingen die actief zijn in Nederland logischerwijs moeilijker zijn om
€ 7 miljoen omzet te behalen of 100.000 gebruikers te hebben dan in bijvoorbeeld buurland Duitsland.
7 Positie Nederland
Nederland heeft aangegeven dat het in zijn algemeenheid de EC-Voorstellen
verwelkomt. Nederland kan het zich ook niet veroorloven om nee te zeggen
tegen de EC-Voorstellen vanwege zijn reputatie als belastingparadijs. Toch
ziet Nederland duidelijke nadelen aan de EC-Voorstellen en heeft het aangegeven dat het niet overtuigd is van de inhoudelijke invulling. Net als in het
verleden, verzet Nederland zich wederom tegen tariefharmonisatie zoals bij
de digital service tax het voorstel is. Dit is geen verrassing, nu Nederland ook
geen voorstander is van CCCTB. Daarnaast wenst Nederland een nadere en
uitgebreidere impactanalyse van de voorstellen die momenteel voorliggen.
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8 Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat er – ook na de publicatie van de EC-Voorstellen
– geen heilige graal is voor het belasten van digitale ondernemingen. De vraag
blijft hoe de plek van waardecreatie bepaald zal moeten worden. Zolang daar
geen goed en onderbouwd antwoord op komt, zal een invoering van een eerlijke belastingheffing voor digitale bedrijven nog lang duren.
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Introductie
Deze lezing, gegeven door de heer Wattel, ging over de interactie tussen fiscale staatssteun en de Europese verdragsvrijheden, in het bijzonder de samenloop met discriminatie. Het onderscheid tussen fiscale staatssteun en de belemmering van de vrijheid van vestiging wordt vager en dat kan in de toekomst
voor problemen zorgen omdat de remedies tegengesteld zijn: als de kwalificatie fiscale staatssteun wordt meegegeven dient het voordeel teruggevorderd te
worden – inclusief rente – en wanneer er sprake is van belemmering van de
vrijheid van vestiging dient deze te worden opgeheven en moet het belastingvoordeel dus juist alsnog gegeven te worden aan de daarvan uitgesloten belastingplichtigen.
In deze lezing is een vergelijking gegeven van de criteria van vier instrumenten waarmee de EU eerlijke concurrentie probeert te bevorderen:
Rule of Reason (de vrijverkeersrechten in het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie (VWEU);
staatssteunverbod;
Code of Conduct for business taxation (uitfasering schadelijke belastingconcurrentie); en
de marktdistorsieregels (art. 116-117 VWEU).
Hieronder zullen deze vier instrumenten nader worden uitgewerkt.
I. Rule of Reason
De Rule of Reason is hard law en opgenomen in art. 45 t/m 65 VWEU.
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Belemmeringen van het vrije verkeer (voor directe belastingen zijn vooral de
vrijheden van kapitaal en personenverkeer van belang) mogen op grond van
de Rule of Reason plaatsvinden in het geval er een goede reden van openbaar
belang voor is. In het belastingrecht is een non-discriminatoire belemmering
toegestaan, wat opmerkelijk is omdat zelfs non-discriminatoire handelsbelemmeringen op andere gebieden verboden zijn. In belastingzaken heeft het
Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) nooit ontkend dat non-discriminatoire belemmering is toegestaan, omdat immers iedere belasting een belemmering vormt en als dat niet zou zijn toegestaan, daarmee belastingen niet
zouden zijn toegestaan.
Voor een belemmering in fiscale zaken is dus van belang of er sprake is van
een discriminatie waarbij binnenlandse situaties beter worden behandeld dan
grensoverschrijdende situaties. De eerste vraag is dan of er een objectief verschil bestaat tussen die twee situaties dat het verschil in behandeling verklaart
of er een dwingende reden van algemeen belang bestaat die een verschillende
behandeling van binnenlandse en grensoverschrijdende belastingplichtigen
rechtvaardigt, waarbij steeds gekeken wordt naar wat het doel is van de onderscheid makende nationale belastingmaatregel. Het HvJ begint, ongetwijfeld
onder invloed van de OESO en het BEPS-project, in te zien dat maatregelen
om fiscaal misbruik te bestrijden toegestaan moeten zijn, ondanks dat ze zorgen voor een verschillende behandeling van binnenlandse en grensoverschrijdende belastingplichtigen, zoals CFC-wetgeving, arm’s length-regels, thincap-regels en dergelijke. In dit kader is de proportionaliteitstoets van groot
belang: misbruik mag bestreden worden, maar mag niet verder gaan dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. In de praktijk loopt een discriminatoire fiscale belemmering vaak stuk op de proportionaliteit, hoewel het gemaakte onderscheid op zichzelf gerechtvaardigd is op grond van fiscale coherentie,
evenwichtige verdeling van fiscale jurisdictie of misbruikbestrijding.
II. Staatssteun
Staatssteun is hard law en opgenomen in art. 107 t/m 109 VWEU.
Over staatssteun op het gebied van directe belastingen is nog veel onbekend,
wat ook het geval was voor de fiscale betekenis van de Europese verkeersvrijheden zo’n twintig jaar geleden. Het EU-verbod op staatssteun was tot voor
kort vreemd gebied voor fiscalisten, het is immers primair een mededingingsregel. Voor fiscalisten is vaak niet duidelijk wat mededinging en bijvoorbeeld
transfer pricing met elkaar te maken hebben. Door middel van het verbod op
staatssteun is het voor de Europese Commissie mogelijk om (negatief: door
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een verbod) te harmoniseren wat niet door de lidstaten zelf wordt aangepakt
door middel van (positieve) harmoniserende EU-regels (omdat ze fiscaal met
elkaar willen blijven concurreren), en soft law (de Code of Conduct Group die
schadelijke belastingconcurrentie moet terugdringen) niet werkt. In de staatssteunprocedure over Starbucks (Nederland) bijvoorbeeld merkt de Europese
Commissie op dat het door haar gehanteerde zakelijkheidsbeginsel (arm’s
length-beginsel) niet het beginsel van art. 9 OESO-Modelverdrag is, maar een
algemeen beginsel van mededingingsrecht, namelijk het beginsel van gelijke
behandeling dat uit art. 107, lid 1, VWEU (staatssteunverbod) voortvloeit.
Hiermee wil de Commissie het arm’s length-beginsel kunnen inzetten voor de
bescherming van de eerlijke competitie in de interne markt. Nationale belastingstelsels die het zakelijkheidsbeginsel hebben opgenomen, zijn niet uitgesloten van de staatssteunregels, evenmin als belastingstelsels die in het geheel
geen transferpricingregels hebben. Dat Ierland bijvoorbeeld geen transferpricingregels had en het arm’s length-beginsel niet kende, is niet relevant, lidstaten moeten deze regels hebben, omdat het toelaten van onzakelijke verrekenprijzen een concurrentieverstoring is ten koste van de (binnenlandse)
bedrijven die wél zakelijke prijzen (moeten) betalen. De Europese Commissie
is van mening dat een lidstaat een selectief voordeel verleent indien de winst
niet conform het arm’s length-beginsel is vastgesteld en dit zodoende leidt tot
belastingverlaging, waarmee onterecht concurrentievoordeel gecreëerd
wordt.
Staatssteun vormt de meest harde vorm van hard law in EU-verband: de
Commissie is als enige bevoegd én in staat om staatssteun rechtstreeks te verbieden; het bedrijf of de betrokken staat moet vervolgens proberen de
EU-rechter te overtuigen dat de Commissie het verkeerd ziet. Een beroep op
de verkeersvrijheden is alleen mogelijk door een belastingplichtige voor zijn
nationale rechter. Een melding van staatssteun kan daarentegen ook door een
concurrent worden gedaan. Deze kan dan belanghebbende in de procedure
zijn, doordat er sprake is van bevoordeling van een andere belastingplichtige,
zoals bijvoorbeeld Deutsche Telekom dat procedeerde tegen de beschikking
van de Commissie om de Spaanse staatssteun aan Telefónica niet volledig terug te laten vorderen. Een klacht kan worden ingediend bij de Europese Commissie. Ook in geval van staatssteun is er, net als bij de beoordeling of de
EU-verkeersvrijheden worden belemmerd, sprake van een discriminatieanalyse, maar dan omgekeerd. Er wordt in dat geval niet een belastingplichtige
benadeeld, maar juist bevoordeeld. Het HvJ ziet dit als discriminatie van degenen die niet bevoordeeld worden. De vraag die bij de staatssteunbeoordeling steeds centraal staat is of er sprake is van een selectief voordeel. Een lidstaat verleent volgens de commissie een selectief voordeel indien de winst niet
conform het arm’s length-beginsel is vastgesteld en dit zodoende leidt tot be60
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lastingverlaging, waarmee onterecht concurrentievoordeel gecreëerd wordt
Dit kan betekenen dat, ook al voldoet een verrekenprijs aan de internationale
arm’s length-standaard, op basis van het EU-rechtelijk gehanteerde beginsel
nog steeds de vrije competitie kan zijn geschonden omdat de commissie weliswaar het OESO-beginsel als guidance aanvaardt, maar zich er geenszins
door gebonden acht, omdat het OESO-beginsel niet ontwikkeld is om de concurrentieverhoudingen zuiver te houden.
Van belang is dus of sprake is van een generiek of selectief voordeel. Zo stelde
Ierland in de Apple-zaak dat belastingplichtigen die in dezelfde positie als
Apple verkeerden en een rulingverzoek zouden doen, deze ruling ook zouden
ontvangen, waardoor er geen sprake zou zijn van staatssteun. Het HvJ oordeelde echter dat Ierlands (gebrek aan) beleid discretionair was en niet transparant en daardoor een weerlegbaar vermoeden van staatssteun creëert. Volgens de Ierse regering was er geen sprake van een afwijking van nationaal
recht, nu het arm’s length-beginsel niet in het nationale recht was opgenomen.
Hierop verzocht de Europese Commissie Ierland om de vergelijkbare rulings
van de afgelopen jaren te tonen, wat niet mogelijk bleek, omdat die er niet
waren. Echter, in beginsel acht de Commissie het gebruik van transferpricingmethoden en het vaststellen van rulings niet in strijd met het verbod op
staatssteun. Er is op zichzelf niets tegen fiscale rechtszekerheid, als die maar
niet selectief en discretionair wordt verstrekt.
Ondanks dat door het HvJ vrij snel wordt aangenomen dat het grensoverschrijdende handelsverkeer wordt beïnvloed, is rechtvaardiging van staatssteun mogelijk, net als belemmeringen van de verkeersvrijheden. In de zaak
Lex Opel slaagde de Duitse regering hierin. Deze zaak ging om de Duitse wetgeving die de handel in verliesvennootschappen verbiedt. In deze bepaling
werd een uitzondering op dit verbod gemaakt indien aan een aantal vereisten
was voldaan, waaronder het saneren en voortzetten van de onderneming. Het
niet van toepassing zijn van het verbod werd gezien als een voordeel dat volgens de Europese Commissie als staatssteun kwalificeerde. De vraag die van
belang was, was met welke regel vergelijking diende plaats te vinden (het referentiekader). De rechter in eerste aanleg keek naar twee mogelijkheden; is de
normale regel dat verliezen voortgewenteld mogen worden of is de normale
regel dat verliezen niet voortgewenteld mogen worden bij een aandeelhouderswijziging? Het HvJ kwam tot de conclusie dat er een vergelijking moet
plaatsvinden met de algemene hoofdregel, omdat geen sprake was van misbruik in het geval van de overname van Opel. Zowel de Duitse staat als de
overnemer betoogde in beroep dat er geen sprake was van verlieshandel, zodat de gewone hoofdregel moest gelden (voortwenteling) en dat er een rechtvaardiging was. Het verbod op voortwenteling is een antimisbruikmaatregel,
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maar bij sanering kan er geen sprake zijn van misbruik. Dat betoog werd aanvaard.
Door Wattel wordt een illustratie gegeven van de samenloop van fiscale staatssteun en fiscale vrijverkeersbelemmering aan de hand van diverse uitspraken
van het HvJ.
Regione Sardegna (C-169/08)
In deze zaak werd door Sardinië alleen regionale milieubelasting geheven van
niet-Sardijnse toeristische ondernemers die in Sardijnse havens aanlegden.
De redenering achter deze regel was dat ondernemers uit Sardinië niet hoefden te betalen, omdat zij al een lokale eilandbelasting betaalden. Het Italiaanse constitutionele hof stelde twee vragen aan het HvJ: (i) is de belasting ten
laste van niet in Sardinië gevestigde ondernemers discriminatie en in strijd
met het vrije dienstenverkeer? of (ii) is er sprake van staatssteun aan de lokale
ondernemers? Het HvJ beantwoordde beide vragen bevestigend; dit is zowel
discriminatie van niet-Sardijnse (dus ook Franse en andere buitenlandse) toeristische ondernemingen als staatssteun aan Sardijnse toeristische ondernemers. Het probleem was het gevolg van deze kwalificatie: diende terugvordering plaats te vinden van de lokale ondernemers, of diende het nadeel dat
buitenlandse personen hadden geleden te worden opgeheven (restitutie)?
Gelukkig hoefde het Italiaanse constitutionele hof daar geen EU-rechtelijk
antwoord op te geven, omdat de Italiaanse grondwet bepaalde dat indien een
maatregel strijdig is met Europees recht, deze eveneens inconstitutioneel is,
zodat de regionale belasting ongrondwettig was waardoor het nadeel diende
te worden opgeheven. De belastingplichtigen die bezwaar hadden gemaakt,
kregen de te veel betaalde belasting terug.
Aer Lingus (C-164/15) en Ryanair (C-165/15)
Deze zaak ging om de in Ierland geheven vliegbelasting, die bij de luchtvaartmaatschappijen werd geheven en doorberekend werd aan de passagiers. Indien minder dan 300 kilometer werd gevlogen was het tarief € 2 per passagier,
werd een langere afstand gevlogen dan was het tarief € 10 per passagier. De
prijsvechters vliegen vaak op de kortere trajecten, waarvoor zij minder last
hadden van deze belasting. Het lijkt daardoor alsof de Ierse prijsvechters (Aer
Lingus en Ryanair) bevoordeeld werden. Deze zaak is vervolgens als staatssteunzaak bij het Hof van eerste aanleg gekomen, met de vraag wat er moest
worden gedaan wanneer dit gezien zou worden als discriminatie van de carriers die € 10 per passagier moesten betalen, wat aansloot bij het standpunt van
de prijsvechters, die stelden dat het referentiekader (de benchmark) € 2 per
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passagier was. In dat geval diende de € 8 extra die op verre vluchten werd geheven teruggegeven te worden. De Europese Commissie daarentegen vond
dat Ierland € 8 bij moest heffen van de prijsvechters. De moeilijkheid in deze
casus is de benchmark: je moet bij de beoordeling of een maatregel staatssteun is een ‘normaal’ referentiesysteem hebben om mee te vergelijken of
sprake is van een selectief voordeel: is de benchmark het lage tarief van € 2
voor de korte vluchten, of het hogere tarief van € 10 voor de langere vluchten?
Nadat de Europese Commissie Ierland in gebreke had gesteld, heeft Ierland
direct de wet gewijzigd en een uniform tarief ingevoerd van € 8. Subsidiair
namen Ryanair en Aer Lingus dus het standpunt in dat dat het normale tarief
was. Voor de bepaling van de benchmark keek de Europese Commissie echter
naar het tarief dat in de praktijk het meeste werd betaald en 85% van de passagiers had € 10 betaald. De benchmark was dus het hogere tarief dat hoorde
bij de lange vluchten, een standpunt dat door het HvJ werd gevolgd, zodat zij
€ 8 moesten bijbetalen. Op hun verweer dat het mogelijk was dat de Ierse
nationale belastingrechter zou oordelen dat die hoge belasting een fiscale discriminatie van niet-Ierse vliegmaatschappijen was en aan hen € 8 zou teruggeven (waardoor Ryanair en Aer Lingus juist benadeeld zouden worden), gaf
het Hof een onduidelijke reactie, die erop neer lijkt te komen dat uiteindelijk
het Hof dat zelf wel uitmaakt, maar die geen antwoord gaf op de vraag of tegelijk sprake was geweest van negatieve discriminatie (van de niet-Ierse maatschappijen) en positieve discriminatie (steun aan de Ierse maatschappijen).
Finanzamt Linz (C-66/14)
Ook in deze zaak lopen staatssteun en discriminatie (dit keer in strijd met de
vestigingsvrijheid) door elkaar. In Oostenrijk bestond een systeem dat inhield
dat indien een moedervennootschap een dochtervennootschap in Oostenrijk
verwierf, de meegekochte goodwill kon worden afgeschreven. Bij verwerving
van een buitenlandse dochtervennootschap kon dit echter niet. De Oostenrijkse rechter vroeg aan het HvJ of in dit geval sprake was van discriminatie in
de situatie met de buitenlandse dochtervennootschap of staatssteun voor de
belastingplichtige met de binnenlandse dochtervennootschap. Volgens het
HvJ was er sprake van een belemmering van de vestigingsvrijheid, nu het voor
Oostenrijkse concerns voordeliger was om binnenlandse deelnemingen te kopen in plaats van buitenlandse. Volgens A-G Kokott was er in dit geval echter
ook sprake van staatssteun aan de binnenlandse concerns. Het HvJ beweegt
zich hier elegant omheen door te oordelen dat als dit al staatssteun zou zijn,
deze niet is aangemeld, en niet aangemeld is onrechtmatig, en niemand kan
zich beroepen op onrechtmatige steun. Het Hof laat zich dan ook niet uit over
de vraag of er sprake is van staatssteun.
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World Duty Group (C-20/15P)
Spanje had de omgekeerde wettelijke bepaling die regelde dat indien een belastingplichtige een buitenlandse dochter kocht, financiële goodwill mocht
worden afgeschreven, terwijl dit bij aankoop van een binnenlandse deelneming niet mogelijk was. Hier was de vraag dus omgekeerd: of sprake was van
staatssteun aan de kopers van een buitenlandse deelneming of discriminatie
van de binnenlandse situatie. Het EU-recht verzet zich niet tegen discriminatie van de binnenlandse situatie (omgekeerde discriminatie; interne situatie
binnen één lidstaat), dus de negatieve discriminatie is geen probleem voor het
HvJ. Opmerkelijk aan deze uitspraak is dat het Hof staatssteun aanwezig acht
voor de kopers van buitenlandse deelnemingen (dus positieve discriminatie),
maar dat het taalgebruik van de uitspraak steeds duidt op (negatieve) discriminatie, namelijk van de ondernemingen die uitgesloten worden van het
voordeel (de overnemers van binnenlandse deelnemingen). In deze zaak werd
door Spanje betoogd dat het voordeel niet selectief was, omdat iedereen, ongeacht de soort of maat van zijn onderneming, die een buitenlandse deelneming koopt het voordeel verkrijgt, zij het dat je wel een deelneming moet
kopen. De regel geldt dus niet voor bepaalde ondernemingen of producties,
zoals art. 107 VWEU eist voor staatssteun, waardoor geen sprake kan zijn van
staatssteun. Op basis van deze redenering werd Spanje in het gelijk gesteld
door het Hof van eerste aanleg. De Europese Commissie hield echter vol dat
er in dit geval sprake was van een kapitaalexportsubsidie, die volgens de Europese Commissie nimmer is toegestaan, net zo min als een goederenexportsubsidie. Hiermee stelde de Commissie dan ook dat er sprake was van
staatssteun op grond van selectiviteit, namelijk alleen ten gunste van kapitaalexporterende ondernemingen. Het HvJ gaat hierin mee, maar formuleert het
niet in termen van een voordeel voor de bevoordeelden, maar oordeelt dat
ondernemingen die hier niet van kunnen profiteren gediscrimineerd worden.
Er is in de praktijk veel kritiek op deze uitspraak. Sommigen vinden dat Spanje in het gelijk had moeten worden gesteld en dat door deze uitspraak het
staatssteunbegrip wel erg ruim en moeilijk voorspelbaar wordt.
Vanuit de rest van de wereld wordt met vreemde ogen naar de Europese
staatssteunregels gekeken. In Europa is vrijwel alle steun verboden, tenzij die
is toegestaan door de Europese Commissie. In de rest van de wereld is daarentegen bijna alles toegestaan, tenzij het verboden is. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) gaat bijvoorbeeld minder ver in haar regels, al is hier eveneens
een verbod op exportsubsidies van toepassing, maar dat gaat in beginsel alleen over goederen. Directe belastingen zijn in beginsel uitgesloten van beoordeling door de WTO op concurrentieverstoring.
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III. Code of Conduct
Een code of conduct for business taxation, een gentlemen’s agreement tussen de
EU-lidstaten, is soft law en die coördinatiemethode staat binnen de Europese
Unie bekend als de open method of coordination (OMC): geen dwingende harmonisatie, maar beleidscoördinatie tussen soevereine staten.
Wanneer harmonisatie tussen de lidstaten van de Europese Unie niet mogelijk is, kunnen staten met elkaar in overleg treden. De Code of Conduct Group
is dan ook een gevolg van het niet willen harmoniseren van directe belastingen, waardoor tussen de belastingstelsels van de lidstaten dispariteiten voortbestaan en ontstaan. Deze groep houdt zich bezig met oneerlijke belastingconcurrentie. Er is dan geen sprake van een bindende regel, maar de ervaring
in de praktijk is dat deze strategie wel effectief is door peer pressure en diplomatie. Ook in de fiscaliteit kan hier gebruik van worden gemaakt, omdat lidstaten harmonisatie te ver vinden gaan, maar misbruik en oneerlijke beleidsconcurrentie wel willen bestrijden. Ook hier wordt, net als bij staatssteun,
vergeleken met de ‘normale’ belastingdruk om te zien of nationale belastingmaatregelen significante invloed hebben op de vestigingsplaats van ondernemingen. Dat wordt onderzocht aan de hand van een aantal negatieve criteria:
Zijn de belastingmaatregelen onvoldoende transparant/toegankelijk voor iedereen? Worden voordelen ook toegekend zonder substance te hebben? Wordt
er afgeweken van OECD arm’s length pricing? Is er sprake van ringfencing
(i.e. profiteren alleen ondernemingen die activiteiten verplaatsen naar de desbetreffende lidstaat)? Is er sprake van offshore effecten? Ook hier geldt dat
veel belastingmaatregelen kunnen vallen zowel onder het staatssteunverbod
als onder de Code of Conduct, omdat ze oneerlijk concurreren, want de criteria zijn vergelijkbaar, op één punt na: een oneerlijk concurrerende maatregel
hoeft niet zodanig selectief te zijn dat ook sprake is van staatssteun (maar het
kan wel, zoals diverse keren is gebleken).
IV. Opheffen oneffenheden in de markt
Marktdistorsiebepalingen zijn hard law en staan in art. 116 en 117 VWEU.
Significante marktdistorsies moeten worden opgeheven indien deze worden
veroorzaakt door dispariteiten (verschillen in wetgeving of administratieve
praktijk tussen lidstaten). Deze restbepaling is bedoeld om met meerderheid
van stemmen besluiten te kunnen nemen in niet voorziene situaties van
marktverstoring; haar reikwijdte is echter niet geheel helder, waardoor onduidelijk is wanneer er sprake is van een marktdistorsie die moet worden opgeheven, al moet er wel sprake zijn van een zekere ernst. Indien hieraan voldaan
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is, gaat de Europese Commissie eerst in overleg met de lidstaten. De procedure lijkt op een Mutual Agreement Procedure. Komen de lidstaten er onderling
niet uit, dan kan de Europese Commissie een voorstel doen om het probleem
op te lossen door middel van een richtlijn die, en dat is het bijzondere aan
deze route, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen, zodat dit de enige bepaling in het EU-recht is die het mogelijk
maakt om in belastingzaken de unanimiteitseis te vermijden: zelfs Duitsland
kan weggestemd worden. Dat is misschien precies de reden waarom deze mogelijkheid, waarmee de Commissie soms wel dreigt, nog nooit gebruikt is om
de evidente marktverstoring door oneerlijke belastingconcurrentie aan te
pakken. De artikelen 116 en 117 VWEU lijken perfect toegesneden op het
tegengaan van excessieve belastingcompetitie tussen de lidstaten, die evident
veroorzaakt wordt door dispariteiten (verschillen in wetgeving) en die evident leidt tot ernstige marktverstoring door fiscale in plaats van economisch
rationele keuze voor de plaats van vestiging van ondernemingen en concernonderdelen. Juridisch is de Code of Conduct dus volmaakt overbodig, maar
politiek is zij kennelijk onmisbaar omdat geen enkele lidstaat zin heeft om het
risico te lopen weggestemd te worden onder art. 116 of 117 VWEU.
Afsluiting
Uit deze lezing blijkt dat er geen scherp onderscheid bestaat tussen fiscale
staatssteun, oneerlijke belastingconcurrentie, marktdistorsies en de vrijheid
van vestiging, wat eveneens terug te zien is in jurisprudentie van het HvJ.
Voor de belastingplichtige kunnen de gevolgen van een kwalificatie fiscale
staatssteun enerzijds en schending van de vrijheid van vestiging anderzijds
echter groot zijn en lijkt het erop dat het HvJ met zijn juridische kwalificatie
aansluiting zoekt bij het gewenste effect in de desbetreffende situatie, wat zijn
rechtspraak niet erg voorspelbaar maakt, maar het is duidelijk dat het mededingingsrecht in de vorm van het staatssteunverbod ook oprukt op het gebied
van de winstbelastingen, tot ontzetting van veel fiscalisten en van Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse politiek, die vindt dat er veel te veel staatssteunbeschikkingen worden genomen tegen Amerikaanse multinationals
(Amazon, Starbucks, Apple, etc.).
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1 Introductie
Van Horzen verwelkomt alle aanwezigen en zet uiteen welke onderwerpen
tijdens de lezing aan bod zullen komen. De focus zal liggen op het wetsvoorstel ‘Implementatie ATAD1’ waarbij in het bijzonder zal worden ingegaan op
de maatregelen voor controlled foreign companies (CFC’s).
Van Horzen introduceert de lezing met een greep naar de belastingtarieven
zoals die in 1982 in Nederland waren. In 1982 lag het toptarief van de vennootschapsbelasting op 48%, met een tariefopstap van 45% voor winsten tot
en met 40.000 gulden. De inkomstenbelasting kende zelfs een toptarief van
72% (inclusief een vermogensbelasting met een maximum van 80%). Het tarief voor de dividendbelasting bedroeg destijds 25%. Ondanks de hoge tarieven die de Nederlandse belastingwetten kenden, was het vestigingsklimaat
goed. Ondanks de hoge tarieven werd Nederland ook toen al gekwalificeerd
als ‘tax haven’ vanwege bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling, het verdragennetwerk, inclusief de belastingregeling voor het Koninkrijk en het ontbreken van bronbelastingen op rente en royalty’s.
De daling van de nominale tarieven is mogelijk geworden door het verbeteren
van de effectiviteit van belastingwetgeving en de invoering van unilaterale en
(aanvankelijk in mindere mate) internationale antimisbruikwetgeving die
heeft geleid tot uitbreiding van de heffingsbasis. Ondanks de daling van de
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nominale tarieven is het effectieve belastingtarief door de jaren heen niet echt
wezenlijk veranderd. In 2012 ging het BEPS-project van de OESO van start en
kwam de Europese Commissie met plannen om middels richtlijnen een einde
aan belastingontwijking te maken. In de praktijk komt veelal de vraag op of de
maatregelen ook daadwerkelijk effect gaan hebben.
2 Introductie ATAD1
In 2016 wordt door de Europese lidstaten definitief politieke overeenstemming bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor een antibelastingontwijkingsrichtlijn. ATAD1 implementeert een aantal OESO-BEPS-actiepunten op EU-niveau en gebiedt een minimumharmonisatie
ter bescherming van de grondslagen van de lidstaten van de Europese Unie.
Kort daarna volgde de introductie van ATAD2, waarin de anti-hybrid-bepalingen zijn opgenomen. De voorgeschreven implementatiedatum voor
ATAD2 is op dit moment 1 januari 2020. In deze lezing komt enkel ATAD1
aan bod, waarbij in het bijzonder ingegaan wordt op de CFC-wetgeving.
ATAD1 bevat de volgende maatregelen tegen belastingontwijking:
•• een beperking van de aftrekbaarheid van rente in de vorm van een
earningsstrippingmaatregel;
•• een regeling voor exitheffingen, deze bepaling is al in de Nederlandse wetgeving opgenomen;
•• een algemene antimisbruikbepaling (General Anti Abuse Rule: GAAR),
die Nederland niet heeft ingevoerd omdat wij reeds het leerstuk van fraus
legis kennen; en
•• een regel voor gecontroleerde buitenlandse vennootschappen en vaste inrichtingen (controlled foreign companies, CFC’s).
Van Horzen gaat nog even in op het niet implementeren van de GAAR in
Nederland. Uit het voorlopige verslag van de Tweede Kamer volgt dat de Kamer ingaat op de vraag waarom er in Nederland niets wordt gedaan met de
algemene antimisbruikbepaling. Een interessante vraag die vanuit de VVD
wordt gesteld is de vraag of de regering kan bevestigen dat het Nederlandse
leerstuk van fraus legis niet door het Hof van Justitie van de Europese Unie
(HvJ) zal worden uitgelegd, maar dat de Hoge Raad der Nederlanden de
hoogste rechter blijft wat betreft dit leerstuk. Van Horzen vermoedt dat de
Hoge Raad er niet aan kan ontkomen om fraus legis voor te leggen aan het
HvJ. In zijn beleving is het begrip ‘misbruik’ bij de inwerkingtreding van
ATAD1 een Europeesrechtelijk begrip geworden. Het zal niet zo kunnen zijn
dat de Hoge Raad daar zelfstandig in kan beslissen – als voorbeeld wordt het
Credit Suisse-arrest aangehaald. Wel is het belangrijk om te vermelden dat
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fraus legis in Nederland ziet op alle belastingen, terwijl de ATAD slechts ziet
op de vennootschapsbelasting.
Van Horzen vindt dat Nederland zich er te gemakkelijk van afmaakt door het
niet implementeren van de GAAR met als verdediging dat Nederland reeds
fraus legis kent. Het ergste dat Nederland kan overkomen is dat de Europese
Commissie van mening is dat sprake is van misbruik zoals bedoeld door het
HvJ, terwijl bijvoorbeeld de Hoge Raad, zonder prejudiciële vragen te stellen,
oordeelt dat geen sprake is van een misbruiksituatie. In theorie is dan denkbaar dat de Staat der Nederlanden voor het HvJ wordt gedaagd vanwege het
feit dat Nederland de Europese rechtsorde schendt. Nederlandse rechters
moeten zich namelijk houden aan het EU-recht.
3 Context CFC
Van Horzen introduceert eerst de achtergrond van de CFC-regelgeving.
3.1 Achtergrond van de CFC-regelgeving
De CFC-regeling is geïntroduceerd in BEPS Action Plan 3, maar dit betreft
geen minimumstandaard. Om die reden is de maatregel terecht opgenomen
in art. 7 en 8 ATAD1-richtlijn, waarmee de regeling verplicht deel is gaan uitmaken van de minimumstandaarden binnen de Europese Unie. Toepassing
van de CFC-maatregel betekent dat lidstaten een keuze moeten maken tussen
Model A en Model B. Hierbij richt Model A zich op passieve inkomensbronnen in laagbelastende jurisdicties en ziet Model B op het arm’s length-beginsel
van art. 8b Wet VPB 1969.
Alvorens het kabinet een keuze maakte voor een van beide modellen, heeft er
een consultatie plaatsgevonden. Hierin zijn verschillende meningen naar voren gebracht. Enerzijds wordt er beargumenteerd dat Nederland moet kiezen
voor Model B omdat Nederland hier als land de minste problemen aan zou
ondervinden. Anderzijds is door sommigen betoogd dat Nederland voor Model A zou moeten kiezen omdat dit in de praktijk veel effectiever zou zijn dan
Model B. Bovendien zou de invoering van Model A de scherpe randjes van
Nederland als belastingparadijs moeten wegnemen. Voor de keuze voor Model A is een motie ingediend door een aantal Kamerleden die is aangenomen
door de Tweede Kamer.
Uiteindelijk, ruim een jaar later, introduceert Nederland een conceptwetgeving voor Model A in art. 13ab Wet VPB 1969. Dit concept is geen exacte
kopie van art. 7 ATAD1-richtlijn, maar een ‘light’ CFC-regeling. Van Horzen
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concludeert dat men fiscale zelfmoordneigingen moet bezitten om met deze
versie van Model A geconfronteerd te worden. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de rechtvaardiging voor de invoer van een versoepelde versie
van Model A is dat Model B reeds onderdeel is van de Nederlandse wetgeving.
Via art. 8b Wet VPB 1969 is het arm’s length-beginsel integraal onderdeel van
de Wet VPB 1969 geworden. Met de invoer van Model A, bovenop Model B,
wil Nederland benadrukken dat het voorop wil lopen op het gebied van bestrijding van belastingontwijking. De vraag is echter of art. 8b Wet VPB 1969
rechtvaardiging biedt voor invoer van de versoepelde versie van Model A, of
dat Nederland zich te houden heeft aan het invoeren van een richtlijnconforme versie van Model A. Van Horzen gaat hierna verder in op beide modellen.
3.2 CFC Model B
De Nederlandse interpretatie van Model B is het navolgen van art. 8b Wet
VPB 1969. In feite is het referentiekader art. 8b Wet VPB 1969 en dat houdt in
dat sprake is van een kunstmatige constructie als de winst van een gecontroleerd lichaam niet te relateren is aan activiteiten (functies) van het gecontroleerde lichaam, maar aan de activiteiten (functies) van de Nederlandse belastingplichtige. Binnen dit model wordt geen nadere wettelijke invulling
gegeven aan de definitie van een CFC. Voor de toepassing van Model B is, in
tegenstelling tot Model A, irrelevant wat het statutaire tarief is.
In de praktijk wordt wel eens de mening verkondigd dat we geen problemen
zullen ondervinden met het toepassen van Model B. Van Horzen zet hier zijn
vraagtekens bij. De reden van zijn zorg houdt verband met de publicatie van
documenten naar aanleiding van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
over de manier waarop Nederland internationale concernfinancieringsfuncties toegestaan heeft. Het belang ligt onder andere bij de garantie om de deelnemingsvrijstelling te mogen toepassen op de buitenlandse groepsfinancieringsactiviteit. Onderdeel van die afspraken was dat als niet de gehele
treasuryafdeling van een entiteit naar een laagbelastend land vertrok, een gedeelte van de groepsfinancieringswinst aan Nederland zou moeten worden
toegerekend. Tegenwoordig is het niet meer eenvoudig om een allocatie aan
het buitenland te verantwoorden indien daar financieringsactiviteiten plaatsvinden terwijl er (ook) in Nederland een treasuryafdeling zit. Model B speelt
een belangrijke rol bij gedeelde financieringsposities. Met het oog op de bovenstaande praktijken stelt Van Horzen dat er vanaf 1 januari 2019 extra aandacht uit moet gaan naar adequate toepassing van Model B, respectievelijk
transfer pricing, zowel tussen Nederland en de deelneming als onderling tussen de door Nederland gehouden deelnemingen. De focus moet niet uitsluitend zijn gericht op art. 13ab Wet VPB 1969.
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3.3 CFC Model A
Model A betrekt een aantal passieve inkomensbronnen van de CFC in de Nederlandse grondslag indien deze niet (tijdig) door de CFC zijn uitgekeerd.
Model A zal gecodificeerd worden in art. 13ab Wet VPB 1969 en treedt per
1 januari 2019 in werking. Voor bedrijven met een gebroken boekjaar geldt
dat de regeling in 2019 zal aanvangen na 1 januari 2019. Van Horzen merkt op
dat er in de toelichting van de invoering van Model A niet gezegd wordt of dit
conform het Europese recht is.
3.4 Wanneer is sprake van een CFC?
Er is sprake van een CFC indien voldaan wordt aan twee cumulatieve voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat sprake moet zijn van een belang van
>50%. Dit belang kan (in)direct tot stand komen, al dan niet tezamen met een
gelieerd lichaam of natuurlijk persoon. Aan het criterium van gelieerdheid
wordt voor de CFC-regels voldaan bij een belang vanaf 25%. Dit belang is
gerelateerd aan het nominaal gestorte kapitaal, het statutaire stemrecht of het
aandeel in de winst. De tweede voorwaarde ziet op de vestigingsplaats van de
CFC. Aan dit criterium wordt voldaan op het moment dat de CFC gevestigd
is in (a) een door Nederland aangewezen jurisdictie met een statutair tarief
van <7% of (b) een jurisdictie zoals vermeld op de EU-lijst met non-coöperatieve jurisdicties.
De toetsing of sprake is van een indirect belang in een CFC van meer dan 50%
moet niet (uitsluitend) pro rata vanuit het perspectief van de belastingplichtige worden bekeken. Als een met de belastingplichtige gelieerd lichaam (belang van ten minste 25%) een belang van meer dan 50% heeft in een CFC,
heeft de belastingplichtige indirect een kwalificerend belang in de CFC, ook
als pro rata het indirecte belang 50% of lager is. Van Horzen schetst hierbij een
voorbeeld: Een bv heeft een 50%-belang in de dochter en de dochter heeft op
haar beurt een 50%-belang in een potentiële CFC. Er is dan vanuit het perspectief van de bv sprake van een gecontroleerd CFC-lichaam. De in aanmerking te nemen voordelen worden echter wél pro rata berekend en aan de bv
toegerekend.
Onder het begrip CFC worden niet alleen dochters, maar ook vaste inrichtingen geschaard. Echter, vaste inrichtingen vallen alleen onder de CFC-regeling
indien het hoofdhuis zich in Nederland bevindt. Voor vaste inrichtingen geldt
dat er al sprake is van een CFC op het moment dat er aan de tweede voorwaarde voldaan wordt.
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3.5 Escapes
Van Horzen bespreekt dat er ook escapes mogelijk zijn. Indien het lichaam
voldoet aan een van de onderstaande voorwaarden, wordt het lichaam niet
gekwalificeerd als CFC-lichaam. De escapes kunnen toegepast worden indien:
•• voordelen van lichamen en vaste inrichtingen voor ≥70% bestaan uit
niet-besmette voordelen; of
•• sprake is van een gereglementeerde financiële instelling en de besmette
voordelen voor ≥70% afkomstig zijn van derden. Deze bepaling gaat niet
op voor vaste inrichtingen conform art. 15e, lid 10, Wet VPB 1969; of
•• sprake is van een CFC die wezenlijke economische activiteiten uitoefent
(zie hierna par. 3.7).
3.6 Welk CFC-inkomen moet aan de grondslag worden toegevoegd?
De focus van de CFC-regelgeving ligt op passief inkomen dat genoten wordt.
Passieve inkomsten zouden relatief eenvoudig verplaatst kunnen worden naar
entiteiten in laagbelastende jurisdicties. Onder de besmette voordelen worden geschaard:
•• rente-inkomsten, royalty’s, dividend en financial lease (géén operational
lease);
•• voordelen uit verzekerings- en financiële activiteiten;
•• voordelen uit factureringsactiviteiten die geen of beperkte economische
waarde toevoegen. Deze bestaan uit verkoopvoordelen of dienstenvoordelen behaald met goederen of diensten, gekocht of verkocht aan belastingplichtige of aan hem gelieerde personen.
De omvang van de besmette voordelen wordt berekend naar Nederlandse
maatstaven. Dat houdt concreet in dat er rekening gehouden wordt met onder
andere de deelnemingsvrijstelling en de (rente)aftrekbeperkingen en dat
voordelen worden verminderd met de verband houdende kosten, bijvoorbeeld ook de geïmputeerde rente op een aan de CFC verstrekte renteloze lening (rekening houdend ook met art. 10b Wet VPB 1969).
Van Horzen stipt aan dat hierover een belangrijke vraag is gesteld in het
NOB-commentaar: als je in een situatie belandt met een CFC die dergelijke
voordelen heeft genoten en voor het einde van het jaar de voordelen niet heeft
uitgekeerd. De houder van het belang in de CFC is dan verplicht om de voordelen in de belastbare winst te verantwoorden. Is deze bijtelling per categorie
of gaat het om het saldo van de voordelen? Van Horzen bespreekt dat indien
een CFC-entiteit in een jaar geen positieve voordelen heeft gehaald, maar negatieve voordelen, die verliezen apart gehouden moeten worden en deze al73

VII Wetsvoorstel ‘Implementatie ATAD1’

leen gebruikt mogen worden op het moment dat de CFC positieve resultaten
behaalt in een volgend jaar. Leidt dit ertoe dat negatieve rente en positieve
royalty’s kunnen salderen? Van Horzen meent op basis van de wettekst dat er
geduid wordt op salderen, maar dit is niet duidelijk naar voren gebracht. Echter sluit Van Horzen niet uit dat de bedoeling zou kunnen zijn dat er per categorie gekeken dient te worden.
Een onbesproken positie is de samenloop met transfer pricing. Hoe wordt
omgegaan met de problematiek van winsttoerekening? Denk bijvoorbeeld
aan een situatie met een moeder en twee dochters in laagbelastende jurisdicties. Het is onduidelijk hoe er met CFC-regelgeving omgegaan zal worden
indien de ene dochter de significante functies uitoefent en de andere dochter
de rente-inkomsten ontvangt. Van Horzen meent dat er een risico bestaat dat
in Nederland het CFC-inkomen alsnog aan de Nederlandse grondslag toegevoegd zal worden, hoewel dat inkomen ‘Model B-technisch’ niet in de CFC
thuishoort. De kans op dubbele belastingheffing zit in de CFC-regeling ingebakken. Hiervoor worden uitdrukkelijk geen maatregelen getroffen. Het doel
om CFC’s te bestrijden prevaleert.
3.7 Is er sprake van een wezenlijke economische activiteit (‘WEA’)
Indien sprake is van een WEA wordt de entiteit wel gekwalificeerd als CFC,
maar hoeft er geen CFC-inkomen toegerekend te worden aan de Nederlandse
grondslag. Van Horzen bespreekt dit begrip.
Er is sprake van een WEA indien wordt voldaan aan de substance-eisen bekend uit de Wet op de dividendbelasting 1965. Hieruit volgt uit dat indien
geen sprake is van een WEA er een toevoeging is van inkomsten aan de Nederlandse grondslag. Deze toevoeging bestaat uit de niet uitgekeerde winst
van de CFC naar tijdsgelang en naar rato van het belang in de CFC. Voor de
toevoeging geldt dat alleen een positief saldo van de besmette voordelen
wordt toegevoegd aan de grondslag. Voor negatieve saldi geldt een onbeperkte carry-forward. Deze inkomsten hoeven slechts toegerekend te worden indien en voor zover de inkomsten niet uitgekeerd zijn door de CFC voor het
einde van het boekjaar van de belastingplichtige.
Van Horzen merkt op dat er mogelijk een addertje onder het gras zit voor
Nederland / de Nederlandse belastingplichtigen. Nederland heeft bij de invoering van art. 13ab Wet VPB 1969 bij herhaling verwezen naar Model A uit
de richtlijn. De vraag is of het beginsel van richtlijnconforme uitleg dan niet
met zich brengt dat voor de vraag of sprake is van een wezenlijke economische activiteit we ons niet uitsluitend moeten richten op de Nederlandse sub74
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stance-eisen. Het is de vraag of de Nederlandse implementatie van CFC Model A voldoende in overeenstemming is met de richtlijn om toepassing van de
escape te rechtvaardigen. Ten tweede kan men zich afvragen of de Nederlandse criteria voldoende substance beogen. Van Horzen meent dat de Europeesrechtelijke lat van de WEA niet hoog lag sinds het arrest Cadbury Schweppes1.
Hierin werd geoordeeld dat er bij houdstermanagement al voldaan wordt aan
de WEA. Ten tijde van deze lezing liggen twee Deense zaken bij het HvJ ten
aanzien van beneficial ownership. A-G Kokott concludeerde hierover al dat de
jurisprudentie omtrent substance mee moeten bewegen in de BEPS- en ATAD-ontwikkelingen. In dat licht dringt Kokott erop aan dat substance-criteria
verder uitgebreid worden. Dit zou eventueel kunnen of moeten leiden tot aanscherping van de huidige Nederlandse substance-eisen.
Ten aanzien van de Deense zaken2 is op 26 februari 2019 geoordeeld dat de
SKAT (Deense belastingdienst) terecht geweigerd heeft de vennootschappen
overeenkomstig de Rente- en royaltyrichtlijn vrij te stellen van vennootschapsbelasting over de interest die is betaald aan in een andere lidstaat gevestigde entiteiten, op grond van het feit dat deze entiteiten niet de uiteindelijk
gerechtigden tot die interest waren, maar slechts als doorstroomvennootschappen fungeerden. Het HvJ oordeelde als volgt:
1. De belastingvrijstelling over uitkeringen van interest (hierna: de vrijstelling) komt uitsluitend toe aan de uiteindelijk gerechtigden tot deze interest, namelijk de entiteiten die uit economisch oogpunt daadwerkelijk het
genot hebben van deze interest en dus vrij kunnen beslissen over het gebruik ervan.
2. De vrijstelling moet worden geweigerd als er sprake is van fraude of misbruik.
Dit oordeel is met betrekking tot de relevantie van substance min of meer
conform de conclusie van A-G Kokott.
3.8 Overige zaken
Overige belangrijke opmerkingen van Van Horzen:
•• De escape waar iedereen het over heeft bij Model A-situaties is het uitkeren van het besmette inkomen vóór het einde van het boekjaar. Het is
echter niet in alle landen mogelijk om interim-dividenden uit te keren,
hetzij statutair, hetzij op basis van de statuten, hetzij op basis van het nationale recht.
1
2

HvJ 12 juli 2012, zaak C-378/10 (Cadbury Schweppes).
HvJ 26 februari 2019, gevoegde zaken C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16.
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•• Het CFC-inkomen moet worden berekend naar Nederlandse maatstaven.
In het geval van interestkosten dient men rekening te houden met de
earningsstrippingmaatregel op het niveau van de CFC.
•• Alle structuren dienen voor het einde van het jaar gecontroleerd worden
op (al dan niet verborgen) CFC’s. Soms gaat het om joint venture-achtige
situaties, waarbij het uiteindelijk toch kan gaan om een belang van meer
dan 50%. Het is niet altijd duidelijk wat er binnen de structuur gebeurt.
Wees hier alert op!
4 Afsluiting
In de lezing is stilgestaan bij de CFC-regelgeving. Eerst is kort ingegaan op de
achtergrond van de regelgeving en de verschillende modellen. Vervolgens
staat Van Horzen stil bij de CFC-voorwaarden en de escapes. Tot slot is een
aantal belangrijke opmerkingen behandeld en zijn aandachtspunten voor de
praktijk aangestipt.
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VIII De complexiteit omtrent
Belastingplan 2019; van ATAD
implementatie tot heroverweging
Dividendbelasting

Verslaglegger: mr. L.P.A.J. (Loïc) van de Walle
Inleiders:

mr. M.C. (Martin) de Graaf en drs. J.F. (Judith) Jansen. De heer De
Graaf heeft fiscaal recht gestudeerd in Leiden. Hij is werkzaam als
Aanspreekpunt voor Potentiële Buitenlandse Investeerders (APBI)
bij de Belastingdienst Rotterdam. Ook werkt hij nauw samen met het
APA/ATR-team van de Belastingdienst Rotterdam. Hij werkte voorheen bij de belastingverdragenafdeling van het Ministerie van Financiën en is verbonden aan de VU Amsterdam en aan Vakstudie-Nieuws. Mevrouw Jansen is werkzaam bij het APA/ATR-team
en ondersteunt het APBI in Rotterdam. Na ongeveer 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de internationale adviespraktijk bij PwC,
werkt zij sinds 5,5 jaar binnen het APA-team als rechterhand van het
aanspreekpunt buitenlandse investeringen. Per 1 januari 2017 vervult zij de rol van ‘hoofd ATR’.

Datum:

20 november 2018

1 Introductie
Tijdens deze vaktechnische lezing hebben de heer De Graaf en mevrouw Jansen een aantal items van het Belastingplan 2019 besproken. Daarnaast zijn zij
ingegaan op recente ontwikkelingen die van invloed zijn op het Belastingplan
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2019. Hieronder volgt een verslag van de meest relevante items die gedurende
de lezing aan bod zijn gekomen.1
2 Belastingplan 2019
De publieke aandacht voor de fiscaliteit en de verscheidene belastingmaatregelen lijkt in 2018 wederom te zijn toegenomen. Niet in de laatste plaats komt
dit door de uitvoerige discussies omtrent de dividendbelasting. Dit nieuws
heeft zowel de fiscalisten als niet-fiscalisten bereikt. De afschaffing van de dividendbelasting ging uiteindelijk toch niet door, zoals genoegzaam uit andere
publicaties bekend.
Andere belangrijke zaken die spelen binnen de Belastingdienst zien op de
toepassing van de Juhler/Deister-zaak2. De vraag die het meest binnenkomt
bij de Belastingdienst is hoe deze zaak doorwerkt in de praktijk. Dit ziet dan
met name op de substance op het niveau van de aandeelhouders van Nederlandse vennootschappen. De opvatting vanuit de Belastingdienst is (ten tijde
van de inleiding) dat er geen ruimte is om rulings af te geven op dit punt totdat er meer duidelijkheid tot stand is gebracht binnen de overheid over de
doorwerking van de Juhler/Deister-zaak. Er wordt nu intern nagedacht over
wat het te voeren beleid gaat worden en hoe er op enigerlei wijze rechtszekerheid kan worden gegeven. De verwachting is niet dat er standaardbeleid komt,
maar dat er altijd van zaak tot zaak dient te worden gekeken naar de betreffende feiten en omstandigheden.
Na bovenstaande inleiding werd kort ingegaan op enkele belangrijke punten
uit het Belastingplan 2019. Met betrekking tot de beperking afschrijving vastgoed is aangegeven dat deze regel is versoepeld (i.e. als het vastgoed in de loop
van een boekjaar in gebruik is genomen, mag nog drie jaren ná het jaar van
ingebruikname worden afgeschreven op basis van de oude regels).
De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf
jaar. Er is daarnaast overgangsrecht van twee jaar ingevoerd voor expats die
als gevolg van de maatregel in 2019 of 2020 de 30%-regeling zouden verliezen.

1

2

De inleiding van de beide sprekers vormt in geen enkel opzicht een aanpassing of aanvulling op
beleid etc. namens de overheid. Het verslag is in die zin primair een informele weergave door de
verslaglegger van onderwerpen die besproken zijn, in het licht van de actuele stand van zaken op
dat moment, zonder dat er enige waarde aan kan worden ontleend.
HvJ 20 december 2017, gevoegde zaken C-504/16 en C-613/16.
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3 Overige toekomstige regels
Het Belastingplan 2019 is in november 2018 aangenomen door de Tweede
Kamer. In samenhang daarmee worden Controlled Foreign Company (CFC)
en de earningsstrippingregels ingevoerd in Nederland per 2019, op basis van
de Europese richtlijn ATAD1. Wat betreft de CFC: deze werd reeds deels aangepakt op basis van geldend recht, maar het kabinet wilde een robuustere regel invoeren om zo royalty’s, rente en dividenden etc. toch te belasten. Er zijn
nog veel onduidelijkheden omtrent CFC, dus indien belanghebbenden vragen stellen kan de Belastingdienst nog niet altijd duidelijk antwoord geven.
De paradepaardjes van Nederland op fiscaal gebied zijn het uitgebreide verdragennetwerk, mogelijkheid tot zekerheid vooraf en de toepassing van de
deelnemingsvrijstelling. Verwachting van de zaal is dat de invoering van de
CFC-regels geen grote nadelige effecten zou moeten hebben op het vestigingsklimaat van Nederland. Mogelijk is er een additioneel remmend effect
op te vergaande structuren, maar dat past in die gevallen dan ook.
Per 1 januari 2021 is Nederland voornemens om een bronbelasting op interest
en royalty’s in te voeren. De veronderstelling is dat er primair nadere regels
komen om de bronbelasting alleen van toepassing te laten zijn op entiteiten
die gevestigd zijn in landen die op een te publiceren zwarte lijst staan. Het is
daarbij wel opvallend, aldus de aanwezigen, dat ervoor gekozen lijkt te gaan
worden om aan te sluiten bij het geldende vennootschapsbelastingtarief. Dit is
niet gebruikelijk als je kijkt naar de overige landen. Er is verder nog geen definitieve voorgestelde wettekst. Tot die tijd is er dus nog veel onduidelijk.
Een ander belangrijk punt is de implementatie van ATAD2. De consultatie
hiervan is gepubliceerd. Veel ondernemingen gevestigd zijn in de Verenigde
Staten hebben een zogeheten cv/bv-structuur. Veel ondernemingen zijn al bezig met het opruimen van structuren, maar ATAD2 zal dergelijke structuren
direct kunnen aanpakken. Per 1 januari 2018 is ook het lokale belastingsysteem in de Verenigde Staten aangepast. Daarbij is echter geen specifieke regelgeving toegevoegd om dergelijke structuren volstrekt onmogelijk te maken.
Het effect van de structuur is sindsdien mogelijk wel van een heel andere orde.
De al dan niet resterende ruimte om ‘gaten te trekken’ zal met name gedekt
moeten worden door het implementeren in de Nederlandse regelgeving van
de Europese ATAD2-richtlijn.
Vraag vanuit de zaal is of de sprekers merken dat Amerikaanse bedrijven minder geneigd zijn om zich in Nederland te vestigen door alle regels die worden
ingevoerd. Sprekers geven aan dat zij voorzichtig willen zijn met het delen van
hun indrukken. In aanzienlijke mate geldt mogelijk ook dat belastingadvi80

VIII De complexiteit omtrent Belastingplan 2019

seurs daar een sterker beeld bij hebben op basis van hun klantcontacten. Het
kan zeker zo zijn dat Nederland fiscaal minder aantrekkelijker is dan vroeger
voor Amerikaanse ondernemingen, onder andere als gevolg van de Amerikaanse wetswijzigingen (US Tax Reform) en het vooruitzicht van ATAD2,
maar dit geldt mogelijk voor veel landen, dus in die zin is het relatief.
4 Transparantie
Door de invoering van country-by-country reporting krijgt de Belastingdienst
veel informatie binnen. Op basis van de ontvangen informatie ligt voor de
hand dat dan bijvoorbeeld wordt gekeken naar bedrijfsonderdelen waar relatief veel winst wordt gerapporteerd, maar relatief weinig tot geen werknemers
op de loonlijst staan.
Wat betreft DAC6, op basis daarvan wordt door een behoorlijk deel van de
aanwezigen verwacht dat er zeer veel additionele informatie zal worden vergaard. Het is in eerste instantie de taak van de adviseur om nu alle structuren
bij te houden. Wel komen ook hier veel vragen over binnen bij de Belastingdienst. Helaas is ook daarvoor nu nog veel onduidelijk vanwege de op dat
moment nog niet gepubliceerde conceptwetgeving.
5 Zekerheid vooraf
Bij de Belastingdienst komen onder andere verzoeken binnen over onderwerpen als deelnemingsvrijstelling, inhoudingsvrijstelling, vaste inrichtingen,
verrekenprijzen en de innovatiebox. Dat leidt tot unilaterale zekerheid van
Nederlandse zijde. Ongenuanceerd afgerond worden er gemiddeld ruim boven de 100 APA’s en 500 ATR’s per jaar afgegeven. Daarnaast is er sprake van
een aanzienlijk aantal innovatiebox-vaststellingsovereenkomsten. Wel lijkt er
enigszins sprake te zijn van een dalende trend op onderdelen bij APA en ATR.
Dit kan, aldus de aanwezigen, mogelijk met name worden veroorzaakt door
de grote hoeveelheid internationale fiscale ontwikkelingen, waardoor veel bedrijven een meer afwachtende houding nemen of hebben genomen.
Naast bovenstaande onderwerpen wordt er ook regelmatig zekerheid gevraagd op bilaterale of multilaterale basis, dat wil zeggen dat in één keer van
meer landen dan alleen Nederland bevestiging over fiscale aspecten wordt
gevraagd. Vanuit het APA/ATR-team is men in goede mate aangesloten op
deze verzoeken. Denkbaar is dat hier de komende jaren een stijgende lijn kan
worden geconstateerd qua aantallen. Dit kan, aldus de aanwezigen, mogelijk
mede worden verklaard door een grotere kans op dubbele heffing door alle
internationale fiscale ontwikkelingen. Daarbij wordt tevens gewezen op de
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nieuwe ontwikkelingen rondom dual residency van lichamen en de daarbij
behorende corporate tie-breaker-bepaling uit belastingverdragen en het Multilateraal Instrument.
6 Herijking rulingpraktijk
Er wordt op korte termijn naar verwachting een brief gepubliceerd die ziet op
de herijking van de rulingpraktijk, zoals die in februari 2018 in gang is gezet.
De publieke opinie blijft, in de ogen van sommige aanwezigen, dat de rulingpraktijk zich bezighoudt met ‘geheime en mogelijk ongepaste afspraken’. Ondanks dat dit niet zo is, aldus de sprekers en aanwezigen onder verwijzing
naar bijvoorbeeld rondom APA/ATR gehouden onderzoeken, is die kritiek de
afgelopen periode wel een gegeven geweest. De Belastingdienst voert de beleidslijnen die door het Ministerie van Financiën zijn gezet zo goed mogelijk
uit en transparantie is volgens het kabinet een, in de ogen van de sprekers,
begrijpelijk speerpunt. Daarbij is de hoop van de aanwezigen dat uiteindelijk
de indruk verdwijnt dat sprake zou zijn van een gesprek aan transparantie.
Overigens is er afgelopen jaar sprake geweest van een consultatiedocument
waarin diverse partijen is gevraagd wat er anders moet rondom de rulingpraktijk.
7 Overige
Tot slot staat staatsteun en digital taxation op de agenda van de bijeenkomst.
Dit zijn beide ook zaken die in Europa en wereldwijd spelen. Sommige landen
zijn op individueel niveau al stappen aan het maken met digital taxation, terwijl veel andere landen inclusief Nederland een geharmoniseerde benadering
op internationaal niveau beogen te bereiken. Er vindt een geanimeerde wetenschappelijke discussie plaats over met name systematisch logische keuzes
ten aanzien van digital taxation. Juist ook de afbakening en waardebepaling
rondom dit onderwerp blijken lastig. Dat verklaart ook de kanttekeningen die
vanuit kabinet en parlement zijn geuit over de invoering van digital taxation
naar aanleiding van de Europese richtlijnvoorstellen.
8 Slot
De lezing van de heer De Graaf en mevrouw Jansen heeft een duidelijk overzicht gegeven van de meest relevante wetswijzigingen zoals opgenomen in
Belastingplan 2019 in combinatie met overige zaken die spelen bij de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën.
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IX Douane vs. transfer pricing

Verslaglegger:

mr. Y (Yassine) El Bojaddaini

Inleider:

J. (Jack) Nuijten, fiscalist bij Loyens & Loeff

Datum lezing:

6 december 2018

De correlatie tussen douane en transfer pricing staat in toenemende mate in
de belangstelling. De belangstelling wordt gevoed door internationale ontwikkelingen als Brexit, BEPS en de groeiende aandacht hiervoor van de belasting- en douaneautoriteiten. Op verschillende niveaus is toenadering zichtbaar tussen specialisten uit verschillende disciplines. Een verdere convergentie
tussen deze twee vakgebieden wordt door NGO’s en vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven aanbevolen.
De lezing is erop gericht de bezoeker in staat te stellen risico’s en kansen te
signaleren binnen de fiscale advisering.
1 Introductie tot transfer pricing
In essentie tracht transfer pricing te bewerkstelligen dat de transacties van
belastingplichtigen binnen hun bedrijf (dat wil zeggen in de groep) plaatsvinden in overeenstemming met de marktomstandigheden (dat wil zeggen op
zakelijke basis, ook arm’s length genoemd) en dat dit naar behoren is gedocumenteerd. Transferpricingregelgeving is voor het eerst geïntroduceerd tijdens
de Eerste Wereldoorlog in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Het betrof antimisbruikregelgeving die zich richtte op het tegengaan van
winstallocatie door prijsmanipulatie ten aanzien van intra-groepstransacties
door in belastingverdragen bepalingen op te nemen die zeer vergelijkbaar zijn
aan de betreffende bepalingen uit de OESO- en VN-Modelverdragen.
Om een idee van het arm’s length-principe te praktiseren is de volgende casus
voorgelegd aan de bezoekers.
Een Russische entiteit en BV1 bezitten aandelen van BV2.
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Het topmanagement van de BV1-groep bevindt zich in Duitsland en levert
managementdiensten aan BV2 met betrekking tot de investering die BV1
houdt.
BV2 heeft operationele activiteiten in Nederland en is onderworpen aan een
effectief vennootschapsbelastingtarief van 25% in Nederland.
BV1 is met een Russische partij overeengekomen in een jointventure-overeenkomst die ziet op BV2 dat BV1 beperkte kosten tot een bedrag van
€ 100.000 per jaar aan BV2 mag toerekenen.
GmbH rekent, in opdracht van de Duitse belastingautoriteiten, de resterende
kosten van € 900.000 toe aan BV1, die geen operationele activiteiten ontplooit.
Wat gebeurt er als het at arm’s length-principe correct wordt toegepast?
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De bezoekers zagen hierin verschillende uitkomsten. Een sluitend antwoord
is hier naar de zienswijze van de spreker ook niet. Van belang om te weten is
dat, fiscaal gezien, de kosten in beginsel beter op het niveau van BV2 zouden
moeten landen. Commercieel is dat, ten aanzien van een groot deel van de
kosten, niet het geval. Het is daarom gewenst om dit in de aangifte vennootschapsbelasting van BV2 te corrigeren. Dit kan worden verantwoord op basis
van het feit dat de managementdiensten volledig door BV2 worden genoten
en meer waard zijn dan hetgeen BV2 ervoor betaalt aan een gelieerde partij.
Echter, zou ten aanzien van de inhoud van de (met een derde partij gesloten)
jointventure-overeenkomst de vraag kunnen rijzen of hier niet sprake is geweest van ‘package deal’ op basis waarvan de beperkte toerekening van de
managementkosten elders in de overeenkomst wordt gecompenseerd waardoor voornoemde correctie leidt tot een fiscale uitkomst die gunstiger uitvalt
dan gerechtvaardigd is.
Vervolgens gaat de spreker kort in op de verschillende transferpricingmethoden en geeft hierbij aan dat hij in de praktijk vaak de TNNM- en de ‘Profit
Split’-methode ziet. Ten aanzien van de TNNM-methode is nog een rekenvoorbeeld voorgelegd aan de bezoekers waarvan de juiste uitkomst hieronder
is afgebeeld.

De berekening laat zien dat door het terugrekenen van de brutomarge een ‘at
arm’s length-prijs’ kan worden bepaald voor bepaalde intra-groepstransacties.
2 Douanewaarde
Douanerechten worden in de meeste gevallen berekend op basis van de waarde van de betreffende goederen. Omdat het bedrag aan te betalen douane86
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rechten afhankelijk is van de waarde van de goederen zijn er regels nodig voor
het waarderen van de te importeren goederen. Deze regels zijn tot op zekere
hoogte (vrijwel wereldwijd) geharmoniseerd. Na te zijn ingegaan op de verschillende multilaterale overeenkomsten en NGO’s die een bepaalde rol hebben bij de totstandkoming en uitlegging van deze geharmoniseerde waarderingsregels, bespreekt Nuijten de regels zelf en de betreffende methoden die
daarin worden voorgeschreven. Deze methoden zijn als volgt:
•• transactiewaardemethode;
•• transactiewaarde van identieke goederen;
•• transactiewaarde van vergelijkbare goederen;
•• terugrekenmethode;
•• berekende methode;
•• methode van de redelijke middelen.
De transactiewaardemethode is de belangrijkste waarderingsmethode voor
douanedoeleinden. Meer dan 90% van de wereldwijde import worden gewaardeerd door toepassing van deze methode. Wanneer de transactiewaardemethode om welke reden dan ook niet kan worden toegepast, worden de andere (alternatieve) methoden toegepast in de hierboven voorgeschreven
hiërarchische volgorde. Uitzondering hierop is echter dat de volgorde van de
terugreken- en de berekende methode kan worden omgedraaid op verzoek
van de importeur.
Gelet op het belang van de transactiewaardemethode en omwille van de tijd
wordt verder alleen deze methode verder besproken. De transactiewaardemethode is in essentie de werkelijk betaalde of te betalen prijs voor de goederen
inclusief bepaalde aftrekposten en bijtellingen. Bij het bespreken van de verschillende aftrekposten en bijtellingen benoemt de spreker een aantal discussiepunten ten aanzien hiervan voor de praktijk; het is zaak hier in de praktijk
zorgvuldig mee om te gaan. Vervolgens wordt dieper ingegaan op een, in dit
kader, veelbesproken bijtellingspost, namelijk betalingen voor intellectuele
eigendom – i.e. royaltybijtellingen. De spreker bespreekt dit aan de hand van
de hieronder geïllustreerde jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie
(hierna: HvJ).
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In deze zaak van het HvJ kwamen, onder andere, aan de orde de voorwaarden
voor bijtelling van zogenoemde royalty-bijtellingen, hoe het HvJ hiermee omgaat in deze zaak en in bijzonder of het HvJ een bepaalde voorwaarde voor
bijtelling onterecht buiten beschouwing heeft gelaten. Daarnaast is in deze
zaak erop ingegaan in hoeverre deze uitspraak overeenstemt met vergelijkbare jurisprudentie uit Canada.
Aan de orde kwam vervolgens jurisprudentie uit, wederom, Canada (zie afbeelding hieronder) over bepaalde ontwikkelingskosten die volgens de Canadese rechter moeten worden bijgeteld bij de transactiewaarde. De Canadese
rechter oordeelde dat de betreffende ontwikkelingskosten volledig bij de
transactiewaarde dienen te worden geteld. Dit gold ook voor ontwikkelingskosten die zien op producten die niet door de Canadese importeur zijn ingevoerd. Dit lijkt nogal verstrekkend en de vraag rijst of in Nederland de zaak
ook een zodanige uitkomst zou krijgen. Dit vormde de aanleiding tot gedachtewisselingen met het publiek over de juistheid van deze uitspraak.
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3 Intra-groepstransacties
Intra-groepstransacties zijn voor douanewaardedoeleinden met name interessant, omdat, zoals eerder aangehaald, douanerechten vaak worden geheven
op basis van de transactiewaarde van goederen en de transactiewaarde van
goederen in intra-groepstransacties vatbaar is voor manipulatie. De eerdergenoemde geharmoniseerde regels kennen daarom ook paragrafen over intra-groepstransacties. Deze paragrafen schrijven met name voor in welke gevallen transactiewaarden van intra-groepstransacties kunnen worden
gehanteerd als belastbare basis voor het bepalen van de te heffen douanerechten – i.e. in welke gevallen de transactiewaardemethode kan worden toegepast. Bij het beoordelen hiervan is volgens deze regelgeving relevant hoe de
betrokken goederen ‘normaal’ geprijsd worden in de betreffende industrie en
of de toegepaste transactiewaarde de benodigde kosten inclusief een bepaalde
winstmarge dekt. Bij dit laatste kan, volgens de Werelddouaneorganisatie,
transferpricingdocumentatie bruikbaar zijn. Bij gebruik van transferpricingdocumentatie zijn echter de volgende praktische zaken van belang:
•• Transferpricingstudiegegevens (bijvoorbeeld kosten, winstmarges enz.)
zijn vaak niet per se relevant voor de betreffende geïmporteerde goederen.
•• Belasting- en douaneautoriteiten onderzoeken in het algemeen verschillende periodes bij het uitvoeren van audits.
•• Betrouwbaarheid van bedrijfskosten; vooral wanneer de exploitatiekosten
uitgaven omvatten die door de importeur aan of ten behoeve van de verbonden verkoper zijn betaald.
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•• Zogeheten Transfer Pricing Adjustments (TPA’s) worden op geaggregeerd
niveau gemaakt, zodat geschikte toewijzing van waarde aan respectieve
zendingen en tariefposities complex kan zijn.
De complexiteit wordt gevoed door jurisprudentie van het HvJ hierover (Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH v. Hauptzollamt München (HvJ,
zaak C‑529/16)). Door voornoemde jurisprudentie lijkt de toepassing van
TPA’s voor douanedoeleinden beperkt, wat voor veel onduidelijkheid heeft
gezorgd omdat dit voor veel grote bedrijven in de Europese Unie de gebruikelijke gang van zaken is.
Vervolgens kwam aan de orde de Nederlandse jurisprudentie hierover (zie de
volgende twee afbeeldingen), waarin de invloed van de wijze van procesvoering evident aanwezig lijkt. In de eerste zaak – de ‘Vitamin Juice Case’ – waren
de stellingen van de inspecteur over de douanewaarderingen volledig door de
rechter overgenomen, omdat deze niet, dan wel onvoldoende, waren weersproken. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het feit dat belanghebbende op de zitting niet is komen opdagen. De tweede zaak, waarin
het ging om een op de Kaaimaneilanden gevestigde distributie-entiteit, waren
juist de stellingen van belanghebbende over de douanewaarderingen door de
rechter volledig overgenomen. Belanghebbende in deze zaak had zijn douanewaarderingen met stukken voldoende onderbouwd. Interessant om te vermelden ten aanzien van deze laatste zaak is dat de rechter in zijn overwegingen expliciet de term ‘at arms length’ gebruikte, een term die afkomstig is uit
de directe belastingen en niet genoemd wordt in douanewetgeving – de voor
douanetoepassingen equivalente term van een arms length-prijs is een ‘niet
door verbondenheid beïnvloede prijs’.
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4 Gouvernementele en non-gouvernementele opvattingen over de
correlatie tussen transfer pricing en douane
Omwille van de tijd is de spreker niet aan het bespreken van dit hoofdstuk
toegekomen.
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De JOB (Jonge Orde van Belastingadviseurs) is een commissie
van de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs).
De Commissie Vaktechniek van de JOB organiseert al vele
jaren met succes lezingen waarin vooraanstaande deskundigen
uit de wetenschap en de praktijk zeer uiteenlopende fiscale
onderwerpen behandelen. De lezingen dragen bij aan het
verhogen van het vaktechnisch niveau van jonge belastingadviseurs.
Deze uitgave bevat verslagen van de lezingen uit 2018.

