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Betreft: NOB-commentaar ter zake van het Wetsvoorstel tegengaan mismatches 

bij toepassing zakelijkheidsbeginsel 

 

 

Geachte leden van de Commissie, 

 

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

kennisgenomen van het Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing 

zakelijkheidsbeginsel (hierna 'het wetsvoorstel'). De Orde begrijpt het doel van het 

wetsvoorstel en steunt de wens potentiële situaties van dubbele niet-heffing als gevolg van 

verrekenprijsmismatches te adresseren. Zoals de Orde ter gelegenheid van de 

internetconsultatie van dit wetsvoorstel al aangaf, geeft het wetsvoorstel aanleiding tot een 

aantal fundamentele en technische vragen. 

 

In onderdeel A worden de belangrijkste conclusies van de bevindingen van de Orde 

samengevat. In onderdeel B geeft de Orde inhoudelijk commentaar op het wetsvoorstel, waar 

relevant onder verwijzing naar de reactie op het consultatievoorstel. Onderdeel C bevat ten 

slotte een overzicht van de vragen en opmerkingen die de Orde ter gelegenheid van de 

internetconsultatie reeds heeft opgebracht1 en volgens de Orde in het wetsvoorstel nog niet of 

niet voldoende zijn geadresseerd. De Orde verzoekt u om de Staatssecretaris te vragen om 

deze vragen alsnog te beantwoorden. 

 

 

 
1 https://www.nob.net/nob-steunt-wens-om-fiscale-mismatches-te-adresseren-en-reageert-op-het-

consultatiewetsvoorstel. 
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A. Samenvatting 

 

De belangrijkste observaties, vragen en aanbevelingen van de Orde kunnen als volgt worden 

samengevat: 

 

• Het komt de Orde voor dat het wetsvoorstel in de huidige vorm tot een toename van 

risico's op dubbele belastingheffing leidt. Het risico op dubbele belastingheffing lijkt 

met zoveel woorden ook te worden onderkend en geaccepteerd in de memorie van 

toelichting. De Orde meent dat dubbele heffing zou moeten worden voorkomen. 

 

• De Orde vindt dat het wetsvoorstel en de toelichting daarop voldoende duidelijkheid 

moeten scheppen over de reikwijdte ervan. In dit kader verzoekt de Orde met name 

om nadere toelichting op:  

 

o (i) toepassing van het wetsvoorstel ten aanzien van niet-onderworpen of 

subjectief vrijgestelde entiteiten,  

o (ii) de uitwerking van de, ten opzichte van het consultatievoorstel nieuwe, 

maatregelen die zijn opgenomen in het voorgestelde artikel 8bd Wet Vpb 1969 

en  

o (iii) de vraag wanneer wel of geen sprake is van een corresponderende 

opwaartse aanpassing, aan de hand van aanvullende voorbeelden die zich in de 

praktijk daadwerkelijk voordoen.2  

 

• De Orde verzoekt nogmaals3 om in te gaan op het EU-rechtelijke perspectief gelet op 

het risico dat het wetsvoorstel het beoogde effect mogelijk niet bereikt indien de 

rechter zou oordelen dat de regeling strijdig is met het EU-recht.4 De Orde verzoekt in 

te gaan op de arresten Eurowings, SIAT, Hornbach en Lexel, proportionaliteit en 

mogelijke rechtvaardigingsgronden. 

  

 
2 Zie onder meer de voorbeelden in paragraaf B3. 
3 Hierbij zij nogmaals verwezen naar de eerdere NOB-reactie van 2 april 2021, https://www.nob.net/nob-steunt-wens-om-fiscale-

mismatches-te-adresseren-en-reageert-op-het-consultatiewetsvoorstel. 
4 Conclusie A-G HvJ EU 30 september 2021 C-257/21 Viva Telecom Bulgaria. 
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B. Commentaar 

 

1. Dubbele belastingheffing 

 

Op een aantal plekken in de memorie van toelichting wordt uitdrukkelijk aanvaard dat het 

wetsvoorstel dubbele belastingheffing tot gevolg kan hebben.5 De achtergrond daarvan lijkt 

een extra afschrikkende werking ten aanzien van gevallen die door het wetsvoorstel worden 

bestreken te zijn. Daarnaast zijn er ook andere in de praktijk voorkomende gevallen 

voorstelbaar, waarin geen sprake is van misbruik en desalniettemin dubbele belastingheffing 

zich kan voordoen.6 Het is de Orde niet duidelijk waarom de hiervoor genoemde ‘overkill’ 

bewust wordt geaccepteerd als de bewijslast op de belastingplichtige rust om aan te tonen dat 

een corresponderend bedrag effectief in de heffing is betrokken bij een ander. 

 

Vraag 1: de Orde verzoekt om toe te lichten hoe deze benadering ten aanzien van 

mogelijke gevallen van dubbele belastingheffing zich verhoudt met principes van 

behoorlijke wetgeving, met het EU-recht en waarom deze benadering is 

gerechtvaardigd respectievelijk noodzakelijk is. 

 

De Orde beveelt aan om ten minste een algemene bepaling toe te voegen op grond waarvan 

dubbele belastingheffing kan worden voorkomen. Deze bepaling zou de vorm kunnen krijgen 

van een bepaling op grond waarvan een belastingplichtige voldoende aannemelijk dient te 

maken dat een bepaalde transactie of samenstel van transacties materieel gezien dubbel belast 

is (onder meer) als gevolg van het wetsvoorstel (zoals uiteindelijk verworden tot wet). Als dat 

het geval is, kunnen op grond van deze bepaling afspraken worden gemaakt over de 

toepassing van het wetsvoorstel zodat dit niet leidt tot dubbele belastingheffing (en uiteraard 

ook niet tot dubbele niet-heffing). Mede indachtig de ontwikkelingen op niveau van de OESO 

omtrent te invoering van een wereldwijde minimumbelasting, heeft het naar de mening van 

de Orde de voorkeur om een ruim geformuleerde bepaling te introduceren waarbij (in de 

uitvoeringssfeer) kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. 

 

Vraag 2: als aanpassing van het wetsvoorstel om dubbele belastingheffing te 

voorkomen niet gewenst of mogelijk is, vraagt de Orde om te voorzien in een (extra) 

algemene tegenbewijsmogelijkheid voor belastingplichtigen waarmee in de 

uitvoeringssfeer, mits voldoende aannemelijk gemaakt door een belastingplichtige, 

dubbele heffing voorkomen kan worden. 

 

 

 

 

 
5 Zie pagina 12 van de memorie van toelichting op het wetsvoorstel.  

6 Zie bijvoorbeeld de problematiek aangestipt in vragen 7, 9, 10, 11, 13 en 14 van dit NOB-Commentaar en vragen 15, 16, 17, 19, 21, 23 en 

24 van de NOB-reactie op het consultatiewetsvoorstel. 
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2. Reikwijdte van wetsvoorstel 

 

De Orde merkt op dat het wetsvoorstel volgens de memorie van toelichting (pagina 2) tot 

doel heeft “…om verrekenprijsverschillen weg te nemen die ontstaan als gevolg van een 

verschillende toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in met name internationale situaties, 

die ertoe leiden dat een deel van de winst van een multinationale onderneming niet in een 

naar de winst geheven belasting wordt betrokken”. Voorts wordt expliciet opgemerkt dat het 

wetsvoorstel niet is gericht op tariefsmismatches (pagina 13 en 14 van de memorie van 

toelichting op het wetsvoorstel). De Orde constateert dat in de gekozen systematiek, in 

gevallen waarin niet at arm’s length prijzen zijn overeengekomen, de correctie slechts buiten 

beschouwing blijft wanneer bij het gelieerde lichaam een corresponderende aanpassing in een 

heffing naar de winst wordt betrokken. Als de corresponderende aanpassing niet in de winst 

wordt betrokken, lijkt correctie plaats te vinden ongeacht de reden waarom de 

corresponderende aanpassing niet wordt belast. Bijvoorbeeld in geval van subjectieve 

vrijstelling of afwezigheid van winstbelasting. Ook binnenlandse situatie kunnen worden 

getroffen zoals transacties met vrijgestelde lichamen of overheden. De Orde meent dat dat 

niet in overeenstemming is met het doel van het voorstel. Het niet belasten wordt dan immers 

niet veroorzaakt door een onjuiste transfer pricing, maar heeft een andere oorzaak. 

Desgewenst is de Orde graag bereid dit met nadere voorbeelden toe te lichten. 

 

Vraag 3: De Orde verzoekt om nadere toelichting waarom deze keuze is gemaakt en 

verzoekt om de regeling aan te passen, zodanig dat alleen situaties waarin niet wordt 

geheven vanwege een verschillende toepassing van het zakelijkheidsbeginsel worden 

getroffen. 

 

De Orde constateert dat de voorgestelde regeling tot een extra heffing van 

vennootschapsbelasting kan leiden als (bijvoorbeeld) een Nederlandse vennootschap aan 

diens 100%-dochtervennootschap een lening verstrekt met een onzakelijk hoog 

rentepercentage. In dat geval wordt, indien de voorgestelde regeling van toepassing is, het te 

hoge bedrag in Nederland belast. Als de dochtervennootschap in Nederland gevestigd zou 

zijn, zou met de dochtervennootschap een fiscale eenheid kunnen worden gevormd waardoor 

deze heffing achterwege zou blijven. 

 

Vraag 4: is de staatssecretaris van mening dat de voorgestelde regeling strijdt met de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU inzake de per-element-benadering in 

de fiscale eenheid? 

 

De Orde vraagt zich af hoe de voorgestelde regeling uitpakt bij een rechtsverhouding tussen 

gelieerde zustermaatschappijen van een Nederlandse gezamenlijke moedermaatschappij. Stel 

M, D1 en D2 zijn gelieerde lichamen. M en D2 zijn in Nederland gevestigd. D1 is gevestigd 

in land X. D2 heeft een geldlening van 1.000 aan D1 verstrekt met een overeengekomen rente 
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van 10 procent, terwijl het zakelijke rentepercentage volgens de normale toepassing van het 

arm’s-lengthbeginsel 4 procent zou zijn geweest. Volgens de belastingregels in land X mag 

D1 de overeengekomen rente van 100 ten laste van de winst brengen. Volgens de nieuwe 

regeling mag D2 geen neerwaartse aanpassing van de winst van 60 in aanmerking nemen, 

omdat D1 de overeengekomen rente volgens de lokale regels ten laste van de winst mag 

brengen. Bij D2 wordt dus 100 rente belast. Volgens de huidige normale regels wordt 

daarnaast bij M een verkapte winstuitdeling vanuit D1 geconstateerd van 60 die – indien de 

deelnemingsvrijstelling van toepassing is – niet bij M wordt belast. Tevens wordt dan een 

informeel kapitaalstorting in D2 geconstateerd van 60. 

 

Vraag 5: De Orde verzoekt te bevestigen dat door het wetsvoorstel de verkapte 

dividenduitkering aan M en verkapte kapitaalstorting door M niet aan de orde zijn 

voor de vennootschapsbelasting. 

 

Vraag 6: De Orde vraagt tevens te bevestigen dat voor de dividendbelasting nog 

steeds wel een verkapte dividenduitkering gevolgd door een informeel kapitaalstorting 

wordt geconstateerd, hetgeen in het voorbeeld zou leiden tot een verhoging van het 

gestorte kapitaal voor de dividendbelasting bij D2. 

 

Vraag 7: de Orde vraagt uitleg over de toepassing van het wetsvoorstel op fictieve 

transacties op grond van Nederlands belastingrecht zoals uitkeringen en storting 

onder artikel 28a Wet Vpb 1969, die niet altijd in het buitenland zullen worden 

gevolgd en niet het gevolg zijn van een verrekenprijsmismatch. 

 

3. Corresponderende opwaartse aanpassing 

 

Consolidatieregimes:  

De Orde is verheugd dat het wetsvoorstel duidelijkheid schept ten aanzien van de uitwerking 

van het wetsvoorstel in een aantal situaties waarbij sprake is van een hybride lichaam (onder 

meer artikel 8bb lid 3 en artikel 8bc lid 3 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en 

voorbeelden 7, 8, en 11 uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel). De Orde merkt 

op dat vergelijkbare problematiek met betrekking tot het toerekenen van onderlinge 

rechtsverhoudingen en corresponderende opwaartse aanpassingen speelt bij lichamen die 

onderdeel vormen van fiscale consolidatieregimes (zie ook vraag 17 en 18 uit de eerdere 

reactie op het conceptwetsvoorstel). 

 

Vraag 8: de Orde verzoekt duidelijkheid te scheppen met betrekking tot het 

toerekenen van onderlinge rechtsverhoudingen bij lichamen die onderdeel vormen 

van een fiscaal consolidatieregime en te voorzien in een regeling om onbedoelde 

situaties van dubbele heffing te voorkomen.  
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Naar de winst geheven belasting: De memorie van toelichting op het wetsvoorstel bevat 

enkele voorbeelden van belastingen welke als ‘naar de winst geheven belasting’ worden 

beschouwd.  

 

Vraag 9: de Orde verzoekt te bevestigen dat een belasting naar het inkomen of de 

winst geheven op het niveau van een lagere overheid dan de centrale overheid, zoals 

de Amerikaanse ‘state taxes’, Duitse ‘Gewerbesteuer’ en Saudi-Arabische ‘Zakat’, als 

een naar de winst geheven belasting kwalificeert. 

 

Uit de toelichting bij voorbeeld 3 (verrekenprijsverschil door kostenallocatie) kan worden 

afgeleid dat het begrip ‘opwaartse aanpassing’ in enige mate ruim uitgelegd dient te worden 

(het niet in aftrek komen van kosten bij A Co kwalificeert als een opwaartse aanpassing van 

de winst). De Orde pleit ervoor om op vergelijkbare wijze het dubbel in aanmerking nemen 

van hetzelfde inkomen als mogelijke opwaartse aanpassing aan te merken. Het volgende 

voorbeeld kan dit verduidelijken (feiten ontleend aan voorbeeld 1 uit de memorie van 

toelichting op het wetsvoorstel). 

 

A Co, een in buitenland A gevestigde moedervennootschap, houdt 100 procent van de 

aandelen in de in Nederland gevestigde B BV. B BV wordt aangemerkt als transparant 

lichaam onder de fiscale regelgeving van land A. A Co verstrekt een lening aan B BV van 

100 tegen 0 procent rente waar een zakelijke rente 5 procent zou bedragen. In beginsel kan B 

BV op basis van de Nederlandse toepassing van het zakelijkheidsbeginsel een zakelijke rente 

van 5 in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst. Het voorgestelde artikel 8bb Wet 

Vpb 1969 laat deze zakelijke rente evenwel slechts toe, indien bij A Co een corresponderende 

opwaartse aanpassing van de winst plaatsvindt. A Co ziet de lening niet omdat B BV voor A 

Co fiscaal transparant is en onderlinge transacties daarmee niet zichtbaar zijn. A Co zal 

derhalve geen zakelijke rente-inkomsten rapporteren op de lening. A Co belast (vanwege de 

fiscale transparantie van B BV) daarentegen wel al het inkomen van B BV (stel 20 inkomen 

en geen andere kosten). Tegen dit inkomen wordt in de fiscale winstberekening van A Co 

geen zakelijke rentekosten op de lening in aftrek gebracht. Materieel is daarmee sprake van 

een opwaartse aanpassing van de winst bij A Co die gelijk is aan de rente die B BV op basis 

van het zakelijkheidsbeginsel in rekening zou hebben kunnen brengen. 

 

Vraag 10: de Orde verzoekt te bevestigen dat dubbel in aanmerking genomen 

inkomen onder voorwaarden aangemerkt kan worden als een opwaartse aanpassing 

van de winst dan wel op een andere wijze te voorzien in een voorkoming van dubbele 

heffing bij situaties waarbij sprake is van dubbel in aanmerking genomen inkomen en 

daarmee materieel geen sprake is van een verrekenprijsmismatch (zie vergelijkbaar 

vraag 21 uit de eerdere reactie op het conceptwetsvoorstel).  
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TP-methodes en eindejaar correcties:  

In voorbeeld 4 (TNMM) in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wordt vermeld 

dat A NL geen creditnota’s verstuurt aan B Co en C Co. Hier leidt de Orde uit af dat indien 

creditnota’s waren verstuurd, waarmee de nettowinstmarge van A NL binnen de zakelijke 

marge zou zijn gebracht, geen sprake zou zijn geweest van een te hoge verrekenprijs (en 

daarmee geen sprake zou zijn van een neerwaartse aanpassing van de winst).  

 

Vraag 11: De Orde vraagt te bevestigen dat deze zienswijze juist is. In het verlengde 

hiervan vraagt de Orde te bevestigen dat sprake is van een zakelijke transactieprijs 

(en geen sprake is van een neerwaartse aanpassing van de winst in de zin van artikel 

8bb Wet Vpb 1969) indien op periodieke basis, bijvoorbeeld op kwartaalbasis of bij 

jaareinde, door middel van (een overeengekomen) 

transactieprijsaanpassingsmechaniek – in voorkomende gevallen – wordt verzekerd 

dat de overeengekomen voorwaarden in overeenstemming zijn met zakelijke 

voorwaarden. 

 

In voorbeeld 6 in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel (onderlinge 

rechtsverhouding met naar Nederlandse maatstaven transparant lichaam) wordt toegelicht dat 

de onderlinge rechtsverhouding voor de toepassing van het voorgestelde artikel 8bb Wet Vpb 

1969 bestaat tussen B NL en A. Een neerwaartse aanpassing van de winst ter zake van de 

onderlinge rechtsverhouding tussen B NL en A mag slechts plaatsvinden voor zover bij A een 

corresponderende opwaartse aanpassing wordt betrokken in een naar de winst geheven 

belasting. In het voorbeeld is A een hybride lichaam: transparant naar Nederlandse fiscale 

maatstaven en niet-transparant naar het recht van de staat waar A is opgericht en tevens is 

gevestigd. De Orde begrijpt de uitleg bij het voorbeeld, waarbij A wordt aangemerkt als het 

lichaam waarmee de onderlinge rechtsverhouding bestaat, als een tegemoetkoming in 

situaties waarbij sprake is van een (omgekeerd) hybride lichaam (transparant naar 

Nederlandse fiscale maatstaven, niet-transparant in de jurisdictie waar het lichaam gevestigd 

is).  

 

Vraag 12: De Orde vraagt te bevestigen dat de Nederlandse fiscale kwalificatie van 

een lichaam het uitgangspunt blijft voor het toerekenen van rechtsverhoudingen aan 

het lichaam zelf dan wel aan de participanten in het lichaam (naar rato van hun 

belang). In het verlengde hiervan vraagt de Orde te bevestigen voor zover in 

voorbeeld 6 de participanten in A dit lichaam als transparant aanmerken een toetsing 

of sprake is van een betrekking in de heffing van een winst van een corresponderende 

aanpassing (eveneens) op het niveau van de (naar Nederlandse fiscale maatstaven 

niet-transparant) participanten plaats moet vinden. 

 

Op bladzijde 30 van de memorie van toelichting wordt een aantal situaties behandeld waar al 

dan niet sprake is een ‘betrekking in een naar de winst geheven belasting’ van een 
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corresponderende opwaartse aanpassing. Er wordt onder meer bevestigd dat, indien een 

opwaartse aanpassing wordt betrokken in de grondslag van een winstbelasting, maar over de 

aanpassing effectief niet wordt geheven door de toepassing van een objectieve vrijstelling, er 

wordt voldaan aan de voorwaarde dat sprake is van een betrekking in een naar de winst 

geheven belasting. Deze situatie is in hoge mate vergelijkbaar met de situatie waarbij bij een 

gelieerd lichaam een territoriaal winstbelastingsysteem van toepassing is waarbij bepaalde 

vormen van inkomen niet in de heffing worden betrokken.  

 

Vraag 13: De Orde vraagt te bevestigen dat een opwaartse aanpassing geacht wordt 

in de grondslag van een winstbelasting te zijn betrokken, indien bij een gelieerd 

lichaam een territoriaal winstbelastingsysteem van toepassing is en bij dit lichaam 

een opwaartse aanpassing onbelast blijft vanwege toepassing van dit regime. 

 

4. EU-rechtelijke belemmeringen 

 

De Orde verzoekt nogmaals7 om in te gaan op het EU-rechtelijke perspectief gelet op het 

risico dat het wetsvoorstel het beoogde effect mogelijk niet bereikt indien de rechter zou 

oordelen dat de regeling strijdig is met het EU-recht.8 De Orde spreekt zijn zorg uit dat 

hierover geschillen zullen ontstaan in de praktijk, waarbij de kans niet onaanzienlijk is dat de 

rechter in het nadeel van de Belastingdienst zal oordelen. 

 

In de MvT wordt ter ondersteuning van de stelling dat een situatie waarin er geen 

corresponderende opwaartse aanpassing in het buitenland plaatsvindt, niet vergelijkbaar is 

met de situatie dat er – in het binnenland of in het buitenland – wel sprake is van een 

corresponderende opwaartse aanpassing, het arrest-Schempp aangedragen. Hierbij wordt 

voorbijgegaan aan de arresten-Eurowings en SIAT, waaruit het tegendeel kan worden 

opgemaakt. Voor een nadere toelichting op (de relevantie van) beide arresten verwijst de 

Orde naar haar eerdere reactie op de internetconsultatie.  

 

Nu het door het kabinet ter ondersteuning aangedragen arrest-Schempp wordt weersproken 

door andere arresten, is de Orde van mening dat aan de lijn van jurisprudentie van het Hof 

van Justitie van de EU in elk geval niet een zodanige zekerheid kan worden ontleend dat de in 

de memorie van toelichting opgenomen Unierechtelijke motivering volstaat, noch dat in zijn 

geheel voorbij kan worden gegaan aan de rechtvaardigingsgronden die een eventuele inbreuk 

van het wetsvoorstel op de vrijheid van vestiging opheffen.  

 

 
7 Hierbij zij nogmaals verwezen naar de eerdere NOB-reactie van 2 april 2021, https://www.nob.net/nob-steunt-wens-om-fiscale-

mismatches-te-adresseren-en-reageert-op-het-consultatiewetsvoorstel. 
8 Verwezen zijn naar de arresten van het HvJ EU opgenomen in de reactie van de Orde op het conceptwetsvoorstel alsmede de conclusie van 

de A-G HvJ EU d.d. 30 september 2021; zaak C-257/2;1 Viva Telecom Bulgaria. 
8 HvJ EU, 21 januari 2010, C-311/08 (SGI), ro. 72 & HvJ EU, 20 januari 2021, C-484/19 (Lexel), ro. 51 & HvJ EU, 8 oktober 2020, C-

558/19 (Impresa Pizzarotti), ro. 36. 



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

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

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

effectiviteit en efficiency, regeldruk en gevolgen voor het investeringsklimaat. 

9 

Vraag 14: De Orde herhaalt, met een verwijzing naar haar eerdere reactie op de 

internetconsultatie, het verzoek om het onderhavige wetsvoorstel te voorzien van een 

uitgebreide toelichting waarom het wetsvoorstel verenigbaar is met EU-recht. 

 

Hierbij vraagt de Orde om in te gaan op de in de eerdere geleverde reactie genoemde punten 

inzake de objectieve vergelijkbaarheid, de mogelijke rechtvaardigingsgronden en hoe, in het 

kader van die rechtvaardiging, het wetsvoorstel zich verhoudt tot de rechtspraak waaruit blijkt 

dat het weigeren van een aftrek van ‘at arm’s length’-kosten de proportionaliteitstoets niet 

doorstaat.9  

 

Vraag 15: de Orde verzoekt opnieuw om een verduidelijking inzake de verhouding 

van het wetsvoorstel tot het (van toepassing zijn van het) vrije kapitaalverkeer. 

 

C. Overzicht van eerder gestelde, openstaande vragen 

 

De volgende vragen uit de NOB-reactie op het consultatiewetsvoorstel zijn niet of niet 

volledig behandeld in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Het betreft de vragen 

1, 2, 4, 6, 9, 13 t/m 34. De Orde verzoekt om deze vragen alsnog te beantwoorden. 

 

D. Tot slot 

 

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

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

van deze brief is heden verzonden aan de staatssecretaris van Financiën. 

 

Hoogachtend, 

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

 

 

 

drs. R.A. van der Jagt 

voorzitter Commissie Wetsvoorstellen 

 
9 HvJ EU, 21 januari 2010, C-311/08 (SGI), ro. 72 & HvJ EU, 20 januari 2021, C-484/19 (Lexel), ro. 51 & HvJ EU, 8 oktober 2020, C-

558/19 (Impresa Pizzarotti), ro. 36.  




